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V/v tiếp tục thực hiện phương 

châm hành động “Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá” 

Hữu Lũng, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                            

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết 

liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị. Kết quả đạt được trong 02 năm triển khai phương châm 

hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá” cho thấy việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đã tạo 

bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực thi công vụ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ cũng như uy 

tín của các cơ quan hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, có một số cơ quan, đơn vị chưa triển 

khai, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, chưa có nhiều sáng tạo, 

bứt phá; có cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện giao còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao; công tác kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi 

phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm; trong thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận 

cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm, có tư tưởng 

trông chờ, thụ động, ỷ lại vào cấp trên. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của 

các cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng 

mức dẫn đến có một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác để 

tư lợi, sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, vi phạm quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật. 

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm 

bảo sự nghiêm minh của pháp luật, năm 2023 UBND huyện tiếp tục xác định 

phương châm hành động là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 
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quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Nhằm thực hiện tốt phương châm 

hành động trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc: 

a) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2023 

của UBND huyện về cải cách hành chính huyện Hữu Lũng năm 2023. Tập trung 

chỉ đạo việc thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp huyện đến cấp 

xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành 

chính nhất là việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh 

doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công chứng, chứng thực, khám 

chữa bệnh..., hạn chế tối đa chậm trễ trong giải quyết công việc được giao; xử lý 

kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp có 

hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. 

b) Chủ động, linh hoạt trong điều hành, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo kịp thời, 

chất lượng, hiệu quả. 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; quản lý, giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, đảm bảo chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, sử dụng có hiệu quả 

thời gian làm việc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra 

tình trạng công việc giải quyết chậm trễ, ách tắc do nguyên nhân chủ quan hoặc 

để cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới nhũng nhiễu, gây phiền hà, hiệu quả 

công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kiên quyết loại 

khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, năng lực, 

không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết 

công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp 

d) Chấp hành nghiêm quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan, đơn vị được giao. Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời 

các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; không xét 

khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức không hoàn 

thành nhiệm vụ được giao hoặc chậm tham mưu, tham mưu không đúng quy 

định, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Trường hợp có hành vi vi phạm 

thì thực hiện xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị: 
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a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm các quy định về đạo đức, văn 

hóa công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

b) Không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, nghề nghiệp, ý thức trách 

nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ 

được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong thực thi công vụ; có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

năng xử lý công việc; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công 

việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; thực hiện tốt đạo đức công vụ, 

văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân. 

c) Thực hiện đeo thẻ khi thi hành nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm 

việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính, buổi trưa các 

ngày làm việc, ngày trực và khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông; 

gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú. 

3. Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ 

chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện. Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu đề xuất hình thức xử 

lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.    

   
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT và TT, Cổng TTĐT huyện; 

- C, PCVP UBND huyện, các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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