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Số:              /UBND-NV 
 

V/v thực hiện Thông báo  

kết luận của Đoàn Thanh tra, 

kiểm tra công vụ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 241/TB-ĐTTr ngày 24/9/2021 của Đoàn thanh 

tra, kiểm tra công vụ về kết quả kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 150/KH-

ĐTTr ngày 07/7/2021, Văn bản số 07/UBND-NC1 ngày 04/01/2021 của UBND 

tại UBND huyện Nghi Xuân (có Thông báo gửi kèm); để khắc phục các tồn tại, 

hạn chế được chỉ ra tại Thông báo kết luận, UBND huyện yêu cầu các phòng, 

đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 

xây dựng quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định tại Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả 

chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, theo dõi tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Chấn chỉnh lề lối làm việc, tác 

phong hành chính, văn hóa và đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức, 

người lao động; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá 

nhân: chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm, tiêu cực, nh ng nhiễu, gây 

phiền hà trong thực hiện công vụ. Đ y mạnh truyên truyền, phổ biến, giáo dục 

và quán triệt các quy định về văn hóa và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. Rà soát, bổ sung các điều kiện tiêu chu n còn thiếu tại hồ sơ khắc 

phục sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2021 của Ban Bí thư. Tổ 

chức rút kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng, thực hiện đảm bảo điều kiện 

tiêu chu n, quy trình tuyển dụng theo quy định của Chính phủ và các quy định 

Nhà nước.  

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục 

các nội dung mà Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ tỉnh đã chỉ ra, báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tiếp tục tăng cường phối hợp với 

các phòng, ban, đơn vị liên quan đ y mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và 4 thông qua việc bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, khuyến 
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khích và hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện các hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 

theo quy định.  

- Thực hiện phân công công chức tiếp dân thường xuyên, niêm yết 

hướng dẫn, quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh 

theo quy định.  

3. Thanh tra huyện 

Tham mưu lãnh đạo UBND huyện tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, 

chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Chỉ thị số 

10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Trung tâm Hành chính 

công huyện 

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đính kèm file, tệp,... trong tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC đảm bảo đầy đủ, chính xác quy trình quy định 

trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công, Hành chính công (bao gồm cả TTHC 

mức độ 3, 4) và thao tác đồng thời với giải quyết hồ sơ giấy tránh để xảy ra tình 

trạng thực tế hồ sơ trả quá hạn nhưng trên phần mềm xử lý đúng hạn hoặc trả kết 

quả đúng hạn nhưng thao tác trên phần mềm chậm dẫn đến trễ hạn và thông tin 

dữ liệu trên phần mềm không đầy đủ theo quy định.  

5. Trưởng các phòng, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ.  

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết 

quả khắc phục về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP Đăng ký đất đai tỉnh - CN huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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