
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

* 

Số 01 -CT/ĐUK 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

CHỈ THỊ 
về tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính 

trong các cơ quan, đơn vị 

----- 

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ. Tuy nhiên, việc 

lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính của một số cấp ủy, 

tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối;Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;Chương trình hành động số 29- 

Ctr/ĐUK ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021- 2030; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 

cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính 

trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, 

quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành 

chính cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ 

chức đảng, lãnh đạo chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính. 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch cải cách hành chính trên từng nội dung. Tiến hành rà soát, bổ sung, 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các 

tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên (chú trọng 

kiểm tra đột xuất, giám sát thường xuyên) trong thực hiện cải cách hành 

chính. Kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của các cấp 

có thẩm quyền về thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 
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4. Tập trung xử lý tổ chức đảng theo Quy định số 07- QĐ/TW ngày 

28/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi 

phạm, nhất là vi phạm trong phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;trong lãnh 

đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính;trong thực hiện kiểm tra, giám sát; 

khắc phục tồn tại, hạn chế không triệt để theo kết luận của các cấp có thẩm 

quyền về cải cách hành chính. Xử lý đảng viên vi phạm theo Quy định số 

102- QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ 

luật đảng viên vi phạm. Tăng cường xử lý vi phạm trong thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách 

hành chính;vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính; vi phạm trong 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị theo 

đúng thẩm quyền tại Quy định số 22- QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

5. Cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn đưa nội 

dung kết quả thực hiện cải cách hành chính vào chỉ tiêu thi đua, đánh giá, xếp 

loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. 

6. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban, 

Văn phòng Đảng ủy Khối chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức cơ sở 

đảng thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./. 

 

Nơi nhận: 
- BTV Tỉnh ủy (bc/), 
- UBKT Tỉnh ủy, 

- Các ban, VP Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối, 

- Các ban, VP Đ.ủy Khối, 
- Các TCCS đảng, 

- Các tổ chức Đoàn thể Khối, 

- Lưu UBKT, VP. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi 
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