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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp thống nhất về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra  

kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 

 

Ngày 15/7/2021 Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì cuộc họp bàn triển khai, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kỷ luật kỷ 
cương năm 2021. Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị của Phòng Nội vụ huyện liên 
quan đến công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý kiến các cơ quan 
chuyên môn, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận như sau: 

1. Các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các 
văn bản: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 
số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị 01/CT-UBND 
ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; 
Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch 
số 66/KH-UBND ngày 06/02/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc kiểm tra 
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 và các văn bản khác liên 
quan đến công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ 
cương, kỷ luật hành chính; việc triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính của các cơ quan, đơn vị; kịp xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ 
luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách 
nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.  

3. Tiếp tục tăng cường kiểm tra theo các nội dung tại Kế hoạch số 66/KH-
UBND, ngày 06/02/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc kiểm tra việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021. Các nội dung kiểm tra, thời gian 
kiểm tra phải hợp lý; đảm bảo đến cuối năm 100% các xã, thị trấn phải được kiểm 
tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; các cơ quan, đơn vị khác được kiểm tra đạt mức 
cao nhất theo kế hoạch. 

4. Các nội dung kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bổ sung thêm 
các nhiệm vụ, công việc, vụ việc mà Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo đối với các 
xã, các cơ quan, đơn vị trong thời điểm, thời gian cụ thể như phòng, chống dịch 
Covid-19, rà soát hộ nghèo, giải phóng mặt bằng…, trước khi tổ chức các đoàn 
kiểm tra Phòng Nội vụ huyện đề xuất thành phần các phòng, ban tham gia cùng 
Đoàn và các nội dung cần phải lưu ý kiểm tra với nhiệm vụ, công việc, vụ việc mà 
UBND huyện đang chỉ đạo.  

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện cần phải nghiêm 
khắc hơn trong xử lý sai phạm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, kể 
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cả đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; các sai phạm trong thực thi 
nhiệm vụ đến mức phải thi hành kỷ luật cần phải báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo 
UBND huyện kịp thời để xử lý theo quy định. 

5. Giao các phòng chuyên môn phối hợp thống nhất thành lập các đoàn kiểm 
tra liên ngành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, đặc 
biệt về chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức cấp xã. Sau các đợt kiểm tra 
báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện). 

Trên đây là thông báo kết luận tại cuộc họp nâng cao chất lượng công tác 
kiểm tra kỷ luật kỷ cương năm 2021 của UBND huyện, đề nghị thủ trưởng các cơ 
quan đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân huyện (b/c); 

- Các Phòng thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                          

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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