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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại  

Hội nghị trực tuyến về kiểm điểm công tác cải cách hành chính năm 2021  

và phương hướng nhiệm vụ năm 2022   

 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến về kiểm 

điểm công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - chủ trì Hội nghị, cùng dự Hội nghị có đồng chí Lê 

Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phụ 

trách công tác cải cách hành chính của các phòng ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện; các đồng chí Thủ trưởng một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

tham dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; 

Trưởng Công an và công chức chuyên môn thực hiện công tác cải cách hành chính. 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải 

cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, ý kiến phát biểu 

của đại biểu các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện kết luận: 

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về CCHC năm 2022, đề nghị các phòng 

ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế 

đã được chỉ ra; bám sát các nội dung trên từng lĩnh vực, từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí 

xác định chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch CCHC của từng đơn vị để triển khai 

thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau đây: 

1. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết 

liệt hơn nữa trong công tác thực hiện CCHC. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/HU ngày 21/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện đồng bộ 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch 3600/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện thực 

hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện 

Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025.  

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

Tham mưu văn bản giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, đôn đốc các 

phòng ban chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí về 

CCHC của tỉnh. Duy trì và phát huy các kết quả đạt được và đặc biệt khắc phục ngay 

những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2021 để nâng cao chỉ số CCHC của từng 

ngành và của UBND huyện. 
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Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND 

huyện về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện. 

3. Giao các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá công tác CCHC năm 2021, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022, kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên 

quan để đề ra giải pháp khắc phục kịp thời trong công tác cải cách hành chính ngay từ 

những tháng đầu năm 2022; đăng ký chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (đăng ký 

cụ thể từng lĩnh vực phụ trách) và có báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ 

huyện) trước ngày 15/3/2022. Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện trước ngày 20/3/2022. 

4. Giao phòng Nội vụ huyện: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện kiện 

toàn Tổ công tác về kiểm tra công vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ 

quan, UBND các xã, thị trấn.  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo cải cách hành 

chính hàng quý (đặc biệt nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn chưa thực 

hiện được và phương hướng khắc phục) gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng 

hợp Báo cáo Kinh tế - Xã hội hàng quý. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá công tác CCHC của các 

phòng, ban, đơn vị từ năm 2022. 

Tham mưu tổng hợp kết quả CCHC của các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị 

trấn. Đây là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi 

đua khen thưởng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện về kết quả thực hiện của cơ quan, địa phương mình./. 

 
Nơi nhân: 
- Thường trực HU - HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã thị trấn; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 

 


		2022-03-11T17:15:56+0700


		2022-03-11T17:21:38+0700


		2022-03-11T17:21:38+0700


		2022-03-11T17:21:38+0700




