ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1245 /UBND-NV

Bình Gia, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế
nêu tại Thông báo kết quả kiểm tra việc
thực hiện kỷ luâ ̣t, kỷ cương hành chính
và CCHC năm 2020 của tỉnh

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 73/TB-ĐKT, ngày 10/8/2020 của Đoàn kiểm tra
kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc Thông báo kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và
cải cách hành chính năm 2020 tại UBND Huyện Bình Gia. Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các
nhiệm vụ như sau:
1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về kỷ luật, kỷ
cương hành chính, đảm bảo toàn diện, kịp thời và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra
về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị và UBND cấp xã.
- Tiếp tục tham mưu tăng cường các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tăng cường công tác quán triệt công chức,
viên chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi
nhiệm vụ, từng bước cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.
- Tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ các nội dung công tác CCHC. Quan
tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC
theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần nâng cao các chỉ số thực hiện
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND cấp xã theo quy định tại
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát đề
xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại UBND cấp xã; trong
đó quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ hành chính công, thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm,
điều động, luân chuyển công chức, viên chức, gắn với thực hiện tốt quy chế dân
chủ trong hoạt động của cơ quan.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách,
nhất là các chủ trương, chính sách của tỉnh về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp
xã và thôn, khối phố; quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư
sau sắp xếp.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành
chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo toàn diện, kịp thời và hiệu quả.
- Tích cực tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhằm không ngừng nâng cao tinh
thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
- Tiếp tục rà soát để kịp thời hoàn thiện, bổ sung, thay thế các nội quy,
quy chế; thực hiện niêm yết đầy đủ các quy định về tiếp công dân tại nơi tiếp
công dân.
- Quan tâm bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo hợp lý, thuận
tiện cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC. Niêm yết đầy đủ và đúng quy
định các TTHC theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: HU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.
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