
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NV 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

cải cách hành chính; tăng cường thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hóa công vụ năm 2023. 

Trùng Khánh, ngày      tháng 02 năm 2023 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  (Gọi chung là các đơn vị)  
 

Thực hiện Công văn số 275/UBND-NC ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 

(CCHC); tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số 

nội dung sau:  

1. Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 

1.1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan trung ương đóng trên địa bàn huyện 

- Căn cứ Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh 

về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 

06/01/2023 về CCHC nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2023 và Kế hoạch 

CCHC của các đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, 

nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện. 

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị đánh giá việc thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC của đơn vị; kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại, hạn chế trong công 

tác CCHC. 

- Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC đã ban hành, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả và tiến độ 

thời gian thực hiện theo kế  hoạch; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC. 

1.2. Văn phòng HĐND & UBND; các Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - 

Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông 

- Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo 

công tác CCHC và chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ 

chức thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu, phụ trách; đồng 

thời thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện 
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các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2023 về 

CCHC nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% các 

nhiệm vụ đã được xác định theo Kế hoạch. 

- Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực 

CCHC; không ngừng tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác 

tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên 

địa bàn huyện để đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống triển khai, thực hiện các nhiệm 

vụ CCHC. 

2. Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 

2.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng kỷ luật, kỷ cương trong cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao năng lực 

quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính 

trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công 

vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề 

lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa 

bàn huyện; nghiêm túc, kịp thời xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi 

phạm pháp luật. 

2.2. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra của huyện thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; đặc biệt 

tăng cường các hoạt động kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và thực hiện văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn huyện; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi 

phạm. 

2.3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Chủ động, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường đăng tải, phát sóng 

các tin, bài phóng sự về CCHC, nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC, 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của đội 
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện 

các Chỉ thị, Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Căn cứ các nội dung trên, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;   

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, NV.                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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