
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:             /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Cao Lộc, ngày          tháng 10 năm 2021 

 
            V/v Khắc phục những hạn chế  

        theo Thông báo của Đoàn kiểm tra  

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính  

      và cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn.    
 

 

    Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 
Thực hiện Thông báo số 122/TB-ĐKT ngày 23/9/2021 của Đoàn Kiểm tra 

tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Cao Lộc. Để khắc phục hạn chế 

đã được chỉ ra, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc; UBND các xã, thị trấn (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, 

thị trấn 

1.1. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công 

chức, viên chức nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành 

chính gắn với triển khai đầy đủ, kịp thời, sáng tạo để hoàn thành có chất lượng, 

hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng 

tâm được giao năm 2021.  

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện 

nghiêm Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở; thường xuyên kiểm tra việc 

chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng chất kích thích, 

uống rượu, bia hoặc các loại nước có cồn trong giờ hành chính, vào giờ nghỉ trưa 

của các ngày làm việc trong tuần... 

1.2. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với UBND huyện các giải pháp 

để tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ 

được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ được Huyện 

ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.  

1.3. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác CCHC đảm bảo thực chất, gắn 

với cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục 

vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng lấy sự hài lòng của người 

dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
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1.4. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình trên hệ thống phần mềm một cửa điện 

tử; hạn chế việc tạm dừng giải quyết hồ sơ (thuộc lĩnh vực đất đai). 

1.5. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế. 

Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền kịp thời theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện báo cáo làm rõ các hồ sơ trả chậm hạn; hồ sơ tạm 

dừng giải quyết trên hệ thống...nêu tại Mục 7, Phần I của Thông báo số 122/TB-

ĐKT; nêu những khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên 

quan (nếu có); đề xuất giải pháp giải quyết, hạn chế tối đa giải quyết các hồ sơ 

TTHC chậm hạn cho cá nhân, tổ chức. Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 13/10/2021. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Quy chế 

tiếp công dân của UBND huyện phù hợp với quy định hiện hành. Hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 

các nội quy, quy chế tiếp công dân; Việc ghi chép tại Sổ tiếp công dân, Sổ tiếp 

nhận và xử lý đơn đúng quy định. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ 

TTHC lên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

- Trên cơ sở báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, làm rõ nguyên nhân việc trả chậm hồ sơ, hồ sơ tạm dừng 

giải quyết trên hệ thống; đề xuất xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan 

(nếu có); các biện pháp khắc phục hạn chế. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND 

huyện trước ngày 15/10/2021. 

4. Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Tham mưu thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về công tác tuyển dụng viên chức, quản lý và sử dụng công chức, viên chức, cán 

bộ, công chức cấp xã.   

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 20/10/2021./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
 


		2021-10-06T08:34:43+0700


		2021-10-06T09:05:36+0700


		2021-10-06T09:05:36+0700


		2021-10-06T09:05:36+0700




