
UY BAN NHAN DAN 
HUYN TRVC NINH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

Trtc Ninh, ngày /3 tháng 3 nám 2023 S: 4/5/UBND-NV 
V/v dy mtnh thixc hiên 

k' 1ut, kS'  cuang hành chInh, 
do dirc cong vit 

KInh g1ri: 
- Các ca quan chuyên mon thuc UBND huyn; 
- Các dan vj sir nghip cong 1p thuc UBND huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thñ gian qua, UBND huyn dã tp trung chi dto quy& 1it, dOi mói phuang 
thüc lãnh dao,  quân 1, diêu hành, xây dmg b may chInh quyên trong sch, vtrng 
mtnh; chü tr9ng nâng cao k 1ut, k cixang hành chInh, nâng cao trách nhim cUa 
can b, cong chüc, viên chrc, dc bit là ngui d(mg dâu ca quan, dan vj; tang 
ciRrng kim tra, giám sat vic chap hành, thirc thi các quy djnh pháp lut. Tuy 4y, 
vic thrc hin các quy djnh, quy chê, k5' 1ut, k cuang hành chInh, vic thirc thi 
cOng vii cUa can b, cOng chirc, viên chüc tai  mt sO ca quan, dan vj con chua 
nghiêm; vic trin khai các nhim vi theo van bàn duqc cap trên giao chua dam 
bão tin d, cht li.rcmg tham muu chua cao. 

D dam báo thirc hin nghiêm tüc, khtn trixang, dung quy djIIh cüa pháp 
lut, gop phân tang cutmg k lut, k cuang hành chInh, dto drc cOng vii trong 
vic thirc thi nhim viii cüa can b, cOng chirc, viên chirc; UBNID huyn yeu cau 
thu tru&ngcác co quan, dan vj và Chü tjch UBND các xà, thj trân nghiêm tüc thirc 
hin mt so ni dung nhu sau: 

1. Thu trithng các cci quail, dan vj 

a) Tang cumg trách nhim lãnh do, chi dto, t chi'rc thirc hin nhiêm k' 
lust, kr cuang hành chInh trong thirc thi cong viii; dam bào chuân mirc ye van hoá 
cOng v11, do due cong vii. Tiêp tiic quán trit th?c hin tot chi do cüa Thu tithng 
Chinh phü ti Chi th 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 ye tang cuôn k lust,  k' clrang 
trong các Ca quan hành chInh nhà nuâc các cap; Chi thj so 1 0/CT-TT ngày 
22/4/2019 ye tang cuO'ng xi:r 1, ngàn chin có hiu quãtInh trng nhüng nhiêu, gay 
phiên ha cho nguôi dan, doanh nghip trong giãi quyêt cong vic và các van bàn 
chi dao  khác có lien quan den thirc hin chüc trách, thim vii dixqc giao. 

b) Th%rc hin dng b cac bin pháp dy manh  cong tác cài each hành chInh, 
trçng tam là cai each thu tc hành chInh, tang cithng tiêp nhn và giài quyêt thu tue 
hành chInh qua dich viii cOng trçrc tuyên; time hiên có hiêu qua ca chê môt cira, môt 
cua lien thông trong giâi quyêt thu tiic hành chinh tai  B phn Mt cua cac cp. 

c) Quan tam lành do, chi do thirc hin nghiêm do due cong vi và van boa 
cong s&; dôi m&i phuang thuc, lê lôi lam vic trong các ca quail, dan vj; nâng cao 
chat luçmg di ngü can b, cOng chüc, viên chuc; t chüc thirc hin nghiêm cac 
quy djnh, quy chê lam vic cüa UBND huyn và quy ch lam vic cüa tmg co 
quail, dan vj. 
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d) C th hoá trách nhim dn tmg cá nhân g.n vi tang cuông tir kim tra 
kS' 1u.t, k' cilo'ng hành chInh, két qua thrc thi cong vv;  kiên quyêt xir 1nghiêm 
các hành vi vi phm, ngän chtn t "tham nhUng 4t", biêu hin nhüng nhiêu phiên 
ha trong giâi quyêt cOng vic dOi vói ngithi dan và doanh nghip; xir 1 nghiêm 
vic chm trê trong thvc hin nhim vi duçic giao. 

d) Nâng cao vai trô, trách nhim trong lãnh dçto, chi dao,  diêu hành thvc hin 
hoàn thành các mvc  tiêu, chi tiêu, nhim vi ducic giao và vic chap hành k 1ut, 
k cuang cüa di ngü can b, cOng chirc, viên chirc; chju trách nhim tnróc ChU 
tjch UBND huyn và UBND huyn ye vic tham mini, báo cáo kêt qua thc hin 
nhim vii duçic giao nêu dê xây ra tInh trng cong vic bj giãi quyêt chm trê, ách 
tàc do nguyen nhân chü quan hoc dê can b,công chüc, viên chirc cap duói 
nhüng nhiu, gay phiên h, hiu qua cong vic thâp, không hoàn thành các chi tiêu, 
nhiêm vu dê ra. 

e) Thvc hin khen thu&ng, biu ducmg kp thai các tp th, ,cá nhân 
l.p thành tIch xuât sac trong thvc thi cong vv;  không xét khen thuóng dôi vâi Co 

quan, d(m vj, can b, cOng chüc, viên chirc không hoàn thành nhim vv duc giao 
ho.c chm tham mini, tham mini không dung quy dnh, dun day trách nhim, né 
tránh cong vic dugc giao. Trtr?mg hcip có hành vi vi phm thI thvc hin xem xét 
xü l k' lut nghiêm theo các quy djnh cüa pháp lutt. 

2. Di vci can b, cOng chirc, viên chüc, ngi.thi lao dng 

a) Nâng cao dao  due, k, 1ut, k cuong, thi'rc trách nhim, tinh thn phvc 
vv nhân dan; thirc hin quy tàc, van hóa üng xü ncyi cong sà. Không tiêp nhn ho 
sor thu tic hành chInh tai  phông lam vic riêng; tat cá ho so thu tvc  hành chInh phái 
duoc tiêp nhân tai BO phân Môt cua va duoc cap nhât vao Cong dich vu cong truc 
tuyên, däng nhp qua cOng djch vi cong quOc gia theo quy djnh. 

b) KhOng thvc hin các thu tvc  hành chInh duói hInh thirc nhn üy quyn, 
lam thay, lam h cho cong dan, to chirc dê trvc igi. 

c) Thirc hin tMng nht cách thirc trã k& qua các thu tvc  hành chInh trên 
Cong cung cap djch vv cong trixc tuyên theo dung hi.ràng dan cüa tinh, tránh truöng 
hgp cp nht két qua giái quyêt thu tvc  hành chInh không ding theo quy djnh. 

d) Trong thvc thi thim vv,  cong  vv  phãi tuân thu nguyen tãc cap du&i phvc 
tüng cap trên, k cuong va trt tir hành chInh, diin thâm quyên; thvc hin dung và 
day dü chüc trách, nhirn vi,i dugc giao, khOng e qua han,  bO sot nhim vv dugc 
phâncông; không dun day, né tránh trách nhim; không igi dng chuc nàng, nhim 
vv dê gay nhQng nhiêu, phien h, triic igi khi xir l, giai quyêt cong vic lien quan 
den ngui dan va doanh nghip. 

d) Thrc hin nghiem các quy djnh ye dao  düc, van hóa giao tip cüa can b, 
cong chüc, vien chuc; không sir dung thai gi lam vic dê lam vic rieng; thvc 
hin dung quy djnh trong van hóa hi h9p; không hut thuc lá trong phông hçp, 
phông lam vic, non cong cong; không sà dung rugu, bia, d ung có cn trong gi 
lam vic, già nghi trua cüa ngày lam vic, ngày trixc và trithc khi diu khin 
phuong tin co gici tham gia giao thông. 

3. Trung tam Van hóa- Thông tin & Th thao huyn dy manh tuyên truyn, 
phán ánh kjp thai hoat  dng cüa co quan nhà ni.thc các cp trên dia ban huyên 
trong thrc thi cong vii nhat ia các boat dng tai  B phn Mt cüa; dng thi phi 
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hçp vâi các co quan, dan vj có lien quan diia tin, phân ánh kjp thai nhCng co quan, 
dan vj, can b, cong chüc, viên chüc vi phm dao  dirc cong vi, có hành vi tiêu 
crc, tharn nhüng, lang phi, dun day, né tránh trách nhim, chm thai gian, tiên d 
giãi quyêt trong thirc thi cong v11. 

4. Giao Phông Ni v11 chü trI, phi hcip véd các Co quan, don vj có lien quan 
tang cinmg cong tác kiêrn tra thuô'ng xuyên, dt xuât vic thirc hin các ni ,dung 
trên; kjp thtii de xuât, kiên nghj UBNID huyn chi do xir l k' lu.t nghiêm dôi v1i 

can b, cong chüc, viên chirc và ngui lao dng vi phm; xem xét trách nhim cüa 
nguèd düng dâu co quan, dan vj khi de xãy ra vic vi phm k' cuong, k 1ut hành 
chInh t.i Ca quan, dan vj dông thôi tong hçip kêt qua thirc hin cUa các Ca quan, 
dan vj dê lam can cü dánh giá, xêp loai  thi dua ngithi dimg dâu các ca quan, don vj 
hang 11am. 

Can cü ni dung Cong van nay, thu tru&ng các ca quan, dan vj, ChU tjch 
UBND các xâ, thj trân có trách nhim quán trit, phô biên sâu rng, thu&ng xuyên, 
nghiêm tüc den toànthê can b, cong chcrc, viên chirc, ngui lao dng thuc thâm 
quyên quân l, ci the hóa vâ to chirc triên khai thirc hin dt hiu qua.!. 
Noi n1,mn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Lãnh dao HDND, UBND huyn; - m. CHU T!CH 
- Nhi.r tren; 
- BBT Cong thôntin din tcr cüa huyn; 
- Li.ru: VT, PNV, 
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