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V/v chp hành k !ut, k' cucmg 
hánh chInh trong các co quan, 

do'n vi näm 2023 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tii do - Hanh phuic 

Cica Ló, ngàygthang 01 nãm 2023 

KInh gi:ri: - Các phOng, ban chuyên rnôn; 

- Các dan vj sir nghip trirc thuc; 
- Uy ban nhân dan các phung. 

Trong nãm 2022, vic chp hành k luât, k cuang hành chInh trong các phOng, 

ban chuyên môn, dan vj sr nghip trirc thuc, UBND các phwng trên dja bàn thj xà 

Cira Là dã có sir chuyn bin rO net trong nhn thirc và hành dng cUa ngu?i diirng du 

và can b, cong chüc, viên chirc. Tüng bixâc xây dirng dugc phong each 11ng xr, I 1i 

lam viéc, dao düc, trách nhiêm trong thuc hiên nhiêm vu, cong vii cüa can b, cong 

chU'c, viên chi'xc dáp lung yêu cu xây dirng nn hành chInh phc vii. 

Ben cnh nhüng kt qua dt thrac, vic chap hành k' 1ut, k' cuong hành chInh 

cüa các ca quan, dan vj vn con mt s tn ti, hn ch nhu sau: 

- Mt s phOng, ban chuyên mOn, dan vj sir nghip, UBND phumg không có 

van bàn phân cong nhim vii c11 th cho tmg cá nhân. Vic dánh giá kt qua thrc hin 

chuang trInh, k hoch cOng tác hang tháng chua cii th& chua chi rO duçc han ch& 

khuyt dim và trách nhim cá nhân; 

- Bô phtn Mt clura cüa mt so UBND phuing chua thông báo, niêm yt cOng 

khai dy dñ các thông tin cn thit theo quy djnh nhu': Thu tlic hành chInh thuc thArn 

quyn giãi quyt d tio diu kin thun lçii cho t chlurc, Ca nhân dn giao djch tra cluru 

va t chlurc thrc hiên. Vic thirc hin quy ch van boa cong s có nai chua nghiêm; 

vn cOn tInh tr1ng can b, cOng chi'rc, viên chlurc không deo the khi thirc hin nhim vii 

và chua chip hành dung quy djnh ye thai gian lam vic; 

- Cách thlurc, k thut quàn 1)', giao vic cüa länh dto co quan, dan vj và vic 

tham muu giãi quyt cOng vic cüa can bô, cOng chlurc, viên chlurc trên phn mm H 

thng quàn 1 van bàn và diu hành VNPT-Ioffice cüa nhiu can bô, cOng chlurc, viên 

chlurc cOn hn ch. Vic thrc hin ch k so cüa nhiêu phOng, ban chuyên mOn, dan vi 

trirc thuc, UBND phiRmg cOn thâp; 
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- Trách nhiêm kim tra, theo dOi chp hành k' luât, 1ci cucing hành chInh cUa 

nguñ dü'ng du chua duçc quan tam dung mi1c. 

D khc phiic nhng tn tai,  hn ch trên và tip tiic tang ci.rng k' luât, k' 

cuo'ng hành chinh trong các Co quan, don vj trên dja bàn thj xà trong nãm 2023, Chü 

tjch UBND thj xà Cüa Là yeu cu Trrnng phàng Ni vi, Thii tru'ing các phàng, ban 

chuyên môn, Chü tjch UBND các phung thrc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Tip tiic lam t& cong tác tuyên truyn, ph bin và t chirc thirc hin các quy 

dinE cüa Dâng và Nhà nuâc v chap hành k' 1ut, k' cuong hành chInh. Tp trung chi 

dao trin khai thirc hin có hiu qua Chi thj s 26/CT-TTg ngày 05/9/20 16 cüa Thu 

tuo'ng ChInh phü v tang cithng k' 1ut, k' cucmg trong các co quan hành chInh nhà 

nuc các cp, D an Van hóa cOng vu duoc phê duyt ti Quyêt djnh s 1847/QD-

TTg ngày 27/12/2018 cüa Thñ tung ChInh phü, Chi thj so 23/CT-TTg ngày 

02/9/2021 cüa Thu tithng ChInh phü v dAy mnh thirc hin Chuung trinh tng th Cái 

each hành chInh Nhà nuc giai dotn 2021-2030 và các Chi thj cüa Ban Thuäng vu 

Tinhüy, UBND tinE v& tang cuO'ng k 1ut, k cuong hành chInh. 

2. Quan tam lãnh dao, chi do thuc hin Cài cách hành chInh, dao dirc cOng vu 

va van hóa cong so'. Nâng cao tInh tiên phong, guong mu cUa nguñ dung dAu co 

quan, don vj trong thirc hin nhim vi, cOng vi1. 

3. Nâng cao chAt luçmg xây drng, ban hành quy ch& quy trInh lam vic ni b, 

chuong trmnh, k hoach cong tác cña co quan, don vj và cüa tung cá nhân d dam báo 

trin khai dAy dü, kjp thà'i nhim vii ducc giao; quy djnh rO thAm quyn, trách nhim 

trong thirc hin, phi hçp thrc hin nhim vii cüa trng t chirc, cá nhan và djnh kS 

hang tháng, cui näm có dánh giá, phân 1oi rO kt qua thirc hin. Tang cuo'ng img 

diing cong ngh thông tin d h tr t& cho cOng tác quãn 12, diu hành và thirc hin 

nhim vi, cOng v11; giãm hi h9p, tho'i gian giài quyêt cOng vic. 

4. Nâng cao chAt lugng, hiu qua các cuc thanh tra, kim tra. Tang cuo'ng 

thanh tra cOng vi và kirn tra dt xuAt vic chAp hành kS'  1ut, k' cuong hành chInh. 

Tp trung kim tra trách nhim nguo'i do'ng dAu trong vic trin khai thirc hin các quy 

dinE v k luât, k cuong hành chInh tai các phOng, ban chuyên mOn, don vj sir 

nghip tr1rc thuc và UBND các phuo'ng; kiêm tra nhüng van d dang duqc du 1un 

quan tam nhu: Do due ngh nghip, van hóa cOng so', quy tAc giao tip ung xo' noi 

cong so', vic tip nhn, giãi quyt thu tue hành chinE cho tO chüc, Ca nhân. 
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5. Khtc phic kjp thô'i các tn ti, hn ch dä dugc các Doàn kirn tra vic chp 

hành k' 1ut, ki cuang hãnh chinh chi ra. Dng thai, tang cuang kim tra vic thirc 

hin các kt 1un kim tra ti các ca quan, dan vi trirc thuc, can b, cong chiIrc, viên 

chirc và xü 1 nghiêm cac hành vi vi phtrn. 

Yêu cu các phOng, ban chuyên môn, các dan vj sir nghip trirc thuc, UBND 

các phuang, nghiêm tüc trin khai thirc hin./. 

Noinhân: 
- Nhis trên; 
- Sâ NÔI vu; (b/c) 
- TT Thj üy, TT HDND thj xâ; (b/c) 
- các PCT UBND thj xã; 
- Luu: VT, NV. 

T.M UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

 

Doãn Tin Dung 
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