
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU của 

Huyện ủy Mỹ Lộc về thực hiện Nghị quyết 

28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục 

đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền 

của Đảng đối với hệ thống chính trị trong 

giai đoạn mới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mỹ Lộc, ngày        tháng  3 năm 2023 

  Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 07/3/2023 của Huyện ủy Mỹ Lộc 

về thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của 

BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm 

quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Để tổ chức thực 

hiện Kế hoạch số 43-KH/HU của Huyện ủy Mỹ Lộc, UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch, trong đó: 

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung: 

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện 

từ huyện đến xã, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đổi mới tác phong 

lề lối, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

thi công vụ, góp phần xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, 

đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. 

- Tăng cường phân cấp quản lý điều hành cho các cấp chính quyền; đẩy 

mạnh quản lý, điều hành bằng quy chế, quy định, các văn bản quy phạm pháp 

luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới 

chính quyền số; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của 

các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số cải cách hành chính. 
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UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội 

dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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