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THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính lần 1, năm
2022 tại các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Kỳ Sơn

Thực hiện Quyết định số 5251/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021của Chủ tịch

UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ

cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại các

cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Kỳ Sơn, UBND các xã: Hữu lập, Hữu

Kiệm, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Na Loi và Huồi Tụ. Đoàn kiểm tra thông báo kết

quả kiểm tra như sau:

I. Ưu điểm:

- Năm 2022, UBND huyện  đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc

chấp hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các

cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND

ngày 09/01/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hành chính trên địa bàn

huyện Kỳ Sơn có nội dung khá đầy đủ, chi tiết.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và hầu hết UBND các xã, thị

trấn thực hiện nghiêm túc việc triển khai công tác, xây dựng chương trình, kế

hoạch công tác năm 2022 cơ bản đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Lịch

công tác hàng tháng của UBND huyện và UBND hầu hết các xã được kiểm tra

xây dựng khá cụ thể, bố trí lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND.

- Kết luận cuộc họp UBND huyện hàng tháng đều có đánh giá những nội

dung thực hiện chưa đạt yêu cầu và hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ

của các cơ quan, đơn vị và có chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công vụ đảm bảo kỷ

cương, nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

- Đầu năm 2022, Huyện ủy Kỳ Sơn đã thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 21/21

xã, thị trấn để kiểm tra toàn diện, trong đó có nội dung về chấp hành kỷ luật, kỷ

cương hành chính.

- UBND huyện đã ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn, cơ cấu tổ chức của 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. UBND

huyện, đa số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị
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trấn đã ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ

cụ thể cho từng cán bộ, công chức và các văn bản nội bộ để quản lý hoạt động

công vụ của cán bộ, công chức.

II. Hạn chế, khuyết điểm:

- UBND xã Hữu Kiệm chậm làm thẻ công chức được điều động đến công

tác. Việc quản lý, sử dụng công chức biệt phái làm việc tại các cơ quan chuyên

môn thuộc UBND huyện chưa đảm bảo quy định (chưa làm rõ nhiệm vụ, quyền

hạn và chế độ phân công, theo dõi, quản lý đối với công chức biệt phái). Công sở

xã Chiêu Lưu chưa có Quốc huy; Quốc huy và Quốc kỳ tại Công sở xã Hữu

Kiệm không còn đủ điều kiện sử dụng.

- Chương trình công tác tháng 8/2022 của UBND xã Na Loi không có lịch

tiếp công dân của Chủ tịch UBND. UBND xã Huồi Tụ phân công nhiệm vụ theo

vị trí việc làm, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức hiện có;

UBND xã Na Loi chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức Tư pháp - Hộ

tịch (02 người).

- Tại UBND huyện và một số UBND thị trấn, xã vẫn còn hạn chế trong

thực hiện các yêu cầu về quản lý công việc và ban hành văn bản điện tử trên phần

mềm hệ thống điều hành và quản lý văn bản VNPT - IOffice. Tổng hợp tình hình

triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản từ 20/7/2022 đến 04/8/2022: tại

UBND huyện, trong tổng số 141 văn bản đi có 137 văn bản được ký số trên phần

mềm,  tỷ lệ ký số văn bản điện tử trên phần mềm hệ thống đạt 97%; tỷ lệ ký số

văn bản điện tử trên phần mềm hệ thống tại một số UBND xã còn thấp: Nậm Cắn

(64%), Na Ngoi (52%).

- Kiểm tra xác suất kết quả quản lý và xử lý công việc tại các phòng: Tài

chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường qua Phiếu ký nhận văn bản đến từ

20/7/2022 đến 04/8/2022 và kết quả xử lý công việc được giao vẫn còn có hiện

tượng chậm việc, trong đó có việc nguyên nhân do Lãnh đạo UBND huyện thẩm

tra, ký ban hành còn để kéo dài.

- Khoản 1 Điều 19 Quy chế làm việc của UBND huyện và của UBND xã

Tà Cạ  nhiệm kỳ 2021 – 2026 quy định Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành

văn bản của UBND trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày văn bản được

ký là không đúng với quy định của khoản 1 Điều 18 Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Quy chế làm việc của

UBND xã Tà Cạ nhiệm kỳ 2021 - 2026 xây dựng theo mẫu quy chế làm việc

dành cho UBND cấp huyện nên có một số nội dung chưa phù hợp; Quy chế làm

việc của UBND các xã Huồi Tụ, Hữu Kiệm quy định hàng tuần Chủ tịch UBND

bố trí ít nhất 01 buổi để tiếp dân là chưa phù hợp với quy định tại điểm d, khoản

2, Điều 15 của Luật Tiếp công dân (ít nhất 01 ngày/tuần).
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III. Kiến nghị:

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị Chủ tịch UBND

huyện Kỳ Sơn phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ đạo thực hiện

một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

thực hiện đúng quy định  về văn hóa nơi công sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy

chế, quy định nội bộ về nguyên tắc, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng

chương trình, kế hoạch công tác và có theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ,

công vụ của cán bộ, công chức.

- Thực hiện đúng cách thức, kỹ thuật quản lý, giao việc của lãnh đạo cơ

quan, đơn vị và việc tham mưu giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên

chức trên phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Ioffice để khai thác

có hiệu quả, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành

chính trong 6 tháng cuối năm; quan tâm chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm

đối với những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa

hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thời gian tới.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương

hành chính tại UBND huyện Kỳ Sơn (lần 1) năm 2022. Kết quả thực hiện đề nghị

báo cáo về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/8/2022./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);

- Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn;

- UBND huyện Kỳ Sơn;

- Cổng TTĐT tỉnh; Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, Đoàn KT.

TRƯỞNG ĐOÀN

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Nguyễn Viết Hưng
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