
 

BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa 

 công vụ trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 336/SNV-CCHC&TCBC ngày 24/02/2021 của Sở 

Nội vụ Cao Bằng về việc hướng dẫn chế độ báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và văn hóa công vụ, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo năm 2022 

về tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

a) Việc xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của huyện 

Thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh đã tăng cường, đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt các nội 

dung thực hiện công tác cải cách hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính trên 

toàn địa bàn huyện. Thực hiện kiện toàn tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường, kỷ 

luật, kỷ cương huyện Trùng Khánh và thông báo công khai danh sách, số điện 

thoại của tổ kiểm tra giám sát để các cơ quan, đơn vị niêm yết. 

Ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành về kỷ luật kỷ cương hành 

chính và cải cách hành chính như: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 

về CCHC nhà nước huyện Trùng Khánh năm 2022; Kế hoạch số 25/KH-UBND 

ngày 25/01/2021 về kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát 

TTHC năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 về kiểm tra việc 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ; Kế hoạch số 

18/KH-UBND ngày 19/01/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/3/2022 về duy trì, 

áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại UBND huyện Trùng Khánh năm 2022; Công văn số 

587/UBND-VP ngày 28/4/2022 về tăng cường tiếp nhận hồ sơ, TTHC trên hệ 

thống một cửa điện tử VNPT - iGate; Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 

28/4/2022 về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông huyện Trùng Khánh; Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 

28/4/2022 về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 
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cửa liên thông huyện Trùng Khánh; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 03/6/2022 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/6/2022 của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính 

quyền số, chuyển đổi năm 2025, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/7/2022 về rà soát, đánh giá, 

cắt giảm thời gian giải quyết UBND trên địa bàn huyện Trùng Khánh 06 tháng 

cuối năm 2022... 

b) Công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và 

của đơn vị, địa phương (các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án...) về kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện 

Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND 

ngày 14/02/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022. Công tác tuyên truyền cải 

cách hành chính được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm và chú trọng nâng cao 

chất lượng. Huyện đã xây dựng một Chương trình phát thanh riêng về CCHC 8 

số/tháng, phát sóng vào sáng thứ 2 hàng tuần, thời lượng mỗi chương trình từ 15-

20 phút để tuyên truyền các văn bản, chính sách mới ban hành cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và bà con nhân dân trên địa bàn huyện; thường 

xuyên đăng tin bài, cập nhật bộ TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế 

lên Trang thông tin điện tử của huyện; tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu 

hiệu, panô, áp phích, trên các trục đường chính trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe thông tin lưu động tại các xã Đoài Dương, Ngọc Khê, 

Phong Châu, Quang Vinh, Lưu Ngọc, Lăng Hiếu. 

Trang thông tin điện tử của huyện được thường xuyên đăng tin bài, cập 

nhật bộ TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế. Trong năm 2022 thực 

hiện được 36 chương trình với 36 chuyên mục, 144 tin, bài,  02 kịch truyền thanh 

về CCHC.  

c) Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn há công vụ tại cơ quan, đơn vị 

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị 

được tăng cường.  

2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Việc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc 

của huyện Trùng Khánh 

Việc xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị 

được triển khai tương đối nghiêm túc. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn đều ban hành nội quy, quy chế làm việc theo nguyên tắc 

tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường 
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xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ 

quan, đơn vị, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng 

cao chất lượng dịch vụ các cơ quan hành chính. Thực hiện công tác phân công 

nhiệm vụ rõ ràng cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành 

động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức góp phần nâng cao năng suất 

làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt động của công việc.  

b) Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; việc phối hợp thực hiện 

giữa các đơn vị 

Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của huyện được chủ động 

xây dựng và triển khai thực hiện. Các kế hoạch được phố biến, quán triệt triển 

khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thông qua một số cuộc họp, hội 

nghị giao ban, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp giữa các cơ 

quan chuyên môn cấp huyện, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã thị trấn được đẩy 

mạnh, đặc biệt là trong việc xử lý công việc liên quan đến trách nhiệm phục vụ 

người dân, doanh nghiệp.  

c) Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ nói 

chung và trong tiếp nhận/giải quyết/trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, phục vụ 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

Công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 

số 18/KH-UBND ngày 19/01/2022 về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. UBND các xã, thị trấn cũng đã niêm yết công 

khai các TTHC tại Bộ phận một cửa cấp xã. Vị trí niêm yết thích hợp để cá nhân, 

tổ chức dễ đọc và dễ tiếp cận các thủ tục hành chính và đảm bảo thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo về 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.  

Tổng số TTHC của cấp huyện là 210 TTHC, cấp xã là 136 TTHC. Tổng số 

hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC trong năm 2022, tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp huyện 662 hồ sơ, đúng hạn 638 hồ sơ, đạt 95,6%; quá hạn 24 hồ sơ, 

chiếm 4,4%. Những hồ sơ quá hạn của huyện chủ yếu do trả muộn trên hệ thống 

một cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate, còn những hồ sơ trả muộn đều có văn 

bản xin lỗi đến từng cá nhân làm thủ tục hành chính. 

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã dần đi 

vào nề nếp. Các xã, thị trấn đã kiện toàn phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 

thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC.Kết quả giải quyết TTHC 

của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tổng số hồ sơ đã 
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nhận 71.218 hồ sơ, giải quyết xong 71.218, đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết 

quá hạn. 

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích tiếp tục được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích của huyện đạt thấp. Trong năm 2022, tổng số hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính là 70 hồ sơ. 

d) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Quán triệt, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; sử dụng có hiệu quả thời giờ 

làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp 

hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng 

quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong việc tiếp công dân hoặc giải quyết thủ tục hành chính đối với các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.  

3. Kết quả triển khai thực hiện văn hoá công vụ 

3.1. Kết quả thực hiện nội dung cơ bản về văn hoá công vụ theo Quyết 

định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

Việc triển khai thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2451/KH-UBND 

ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Băng về việc triển khai, thực hiện Đề án 

Văn hóa công vụ được thực hiện tương đối nghiêm túc. Tinh thần, thái độ làm 

việc của cán bộ, công chức, viên chức, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động được nâng cao rõ rệt. Cán bộ, công chức sử 

dụng có hiệu qua thời gian làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế 

của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tăng 

cường kỷ cương, ký luật hành chính; phòng chỗng tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí để qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức luôn có thái độ giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn 

mực, tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và 

giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Có tinh thần hợp tác, tương trợ 

trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ 

quan, tô chức.Thực hiện nguyên tặc đân chủ, tuân thủ và phục -tùng sự phân công 

của tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, không có cán bộ, công chức và viên chức 

trên địa bàn huyện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. 

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 
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Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện không ngừng học tập, tu 

dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sông. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công 

vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, 

sống ích kỷ, gen ghét, đố kị; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng nội quy, 

quy chế của cơ quan, đơn vị; không có hiện tượng đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã 

hội. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 12 của tỉnh tình trạng sử dụng đồ uống có cồn 

trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa giảm đi đáng kể. 

d) Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ luôn tuân thủ đúng 

trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc, phù hợp với tính chất 

công việc, đặc thù trang phục của ngành, gọn gàng, lịch sự. Việc đeo thẻ cán bộ, 

công chức, viên chức đã được quan tâm triển khai thực hiện. 

3.2. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 

150/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện Trùng Khánh 

a) Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với 

nội dung văn hoá công vụ 

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đã được các cơ quan, 

đơn vị thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc, đúng thẩm quyền, cán bộ lãnh đạo do 

cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. 

 Việc đánh giá, xếp loại của UBND huyện căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 

được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá đã làm rõ được ưu điểm, 

khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công 

chức, viên chức, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, 

trù dập, thiên vị, hình thức. 

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng, tập huấn về văn hoá 

công vụ 

Hàng năm, tại kế hoạch bồi dưỡng của huyện đều có nội dung tập huấn về 

văn hóa công vụ và cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng, tập huấn tại 

tỉnh đúng thành phần và số lượng theo quy định. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

a) Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, 

người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

văn hoá công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị 

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, người 

dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hoá công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện được chỉ đạo 

thường xuyên. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã đều 

niêm yết địa chỉ phản ánh kiến nghị và thực hiện công bố số điện thoại đường dây 

nóng của huyện (02063.826.070) về tiếp nhận ý kiến, phản ánh của các tổ chức, 
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cá nhân. Trong năm 2022, không có phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

giải quyết thủ tục hành chính và văn hóa công sở. 

b) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hoá công vụ tại cơ quan, đơn vị; kết quả xử lý những tồn tại, hạn chế phát 

hiện thông qua kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai. UBND huyện đã ban 

hành các văn bản về kiểm tra thực hiện CCHC, kỷ luật kỷ cương hành chính như: 

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 về kiểm tra việc thực hiện các 

nhiệm vụ CCHC, Chỉ thị 12 và văn hóa công vụ. Trong năm 2022, UBND huyện 

tiến hành kiểm tra 02 đợt về kiểm tra đột xuất công tác CCHC và công vụ của 16 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đạt 100% Kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về công tác CCHC tại các đơn vị được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã hoạt động 

dần đi vào nề nếp; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản VNPT - iOffice thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra một 

số đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc niêm yết các TTHC của một 

số xã chưa khoa học, chồng chéo; một số cán bộ, công chức của xã đi làm muộn 

và nghỉ việc không có lý do; hình thức tuyên truyền về CCHC chưa đa dạng và 

phong phú... 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra CCHC đã ban hành Báo cáo số 586/BC-ĐKT 

ngày 29/6/2022 về kết quả kiểm tra công tác CCHC, công vụ và Chỉ thị 12 năm 

2022 (đợt 1 năm 2022) và Báo cáo số 1002/BC-ĐKT ngày 28/11/2022 về kết quả 

kiểm tra công tác CCHC, công vụ và Chỉ thị 12 năm 2022 (đợt 2 năm 2022).  Báo 

cáo đã đánh giá những kết quả mà các đơn vị đã làm được, những tồn tại, hạn 

chế, những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, quy định thời gian các 

đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn 

vị và các xã, thị trấn đã khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra như: 100% 

TTHC được niêm yết theo đúng quy định, 100% các hồ sơ thực hiện TTHC được 

thực hiện theo cơ chế một cửa; công tác kiểm soát TTHC được các đơn vị quan 

tâm thực hiện; công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình 

thức phong phú. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2022, việc triển khai kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa 

công vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm 

túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về đạo đức, 

văn hóa giao tiếp; tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ 

nhân dân được nâng cao, không để xảy ra tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu 

cực, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức; ý thức phục vụ, tôn trọng người 

dân, tổ chức khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã được phát 

huy; việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

đã được nâng cao và dần đi vào nề nếp. 
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2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 

nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của UBND huyện nên 

triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn hình thức và mang tính 

chất đối phó; việc đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại một số cơ quan, đơn vị 

chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức xem nhẹ kỷ luật kỷ 

cương hành chính, đi trễ, về sớm, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc 

riêng; việc đeo thẻ công chức, viên chức chưa được thường xuyên; tình trạng hút 

thuốc lá nơi công sở, hội họp tuy đã được quán triệt và nhắc nhở nhưng chưa thật 

sự triệt để. 

Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế do: Ý thức chấp hành quy định 

về giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của một số cán bộ, công chức, viên chức 

còn hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đôi lúc chưa được thường 

xuyên; người đứng đầu một số địa phương, đơn vị thiếu gương mẫu trong việc 

thực hiện, có lúc còn buông lỏng quản lý, nể nang trong xử lý các hành vi vi phạm. 

3. Giải pháp khắc phục 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quán triệt, phổ biến các quan 

điểm, mục tiêu, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công sở tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. 

- Căn cứ nội dung của kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 

các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội quy 

quy chế làm việc, kế hoạch thực hiện văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị. Trong 

sửa đổi, bổ sung chú ý đến các yếu tổ đặc thù, đảm bảo phù hợp với từng ngành, 

từng lĩnh vực, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc, đơn vị, địa phương.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; 

xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyên giải quyết công 

việc của mỗi vị trí việc làm công chức, viên chức. Tiếp tục cải tiến chế độ làm 

việc, nâng cao náng suất lao động, năng lực giải quyết công việc của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

- Tổ chức phát động thi đua thực hiện các nội dung của kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công vụ; đưa nội dung thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công vụ vàocác tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng 

hàng năm của cơ quan, đơn vị.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc 

xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 

quản lý trực tiếp khi có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong công việc. 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt nâng hiệu quả hoạt động Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã. Thường xuyên cập nhật, niêm 
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yết công khai, đây đủ, kịp thời đúng quy định các TTHC đã được công bô tại nơi 

tiêp nhận và trả kêt quả giải quyết TTHC, trên Trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị.. 

3. Tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND và Chỉ 

thị 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán 

bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ một số cơ quan, đơn vị 

và một số xã trên địa bàn huyện. 

 4. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người 

cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; 

thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng 

làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có 

cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực… 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đối văn bản điện tử 

giữa các cơ nhà nước, thực hiện chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử, việc 

thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thông một cửa liên thông hiện đại 

(VNPT-IGA TE) đảm bảo đúng quy trình và có hiệu quả.  

 Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hóa công vụ năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 
 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;                     

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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