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          Hương Khê, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về 

Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Văn 

bản số 5537/UBND-NC1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

- Tổ chức quản triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ đến tận cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 

quản lý của các đơn vị, xã, thị trấn; yêu cầu phải quán triệt đầy đủ nội dung của 

Nghị quyết, hình thức quán triệt, triển khai phải linh hoạt, phù hợp, đảm bảo quy 

định công tác phòng, chống dịch Cvid-19; hoàn thành xong trước ngày 

13/9/2021.  

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phát huy tinh thần dám 

nghĩ, dám làm, tư duy đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các Đề án, nội dung 

trọng tâm mà đơn vị, địa phương chủ trì để đưa vào Chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2021-2030 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; góp phần hoàn thành 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 10 năm tới và hoàn 

thành các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết 

quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, 

đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản, chỉ thị để chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, bảo đảm kịp 

thời, thiết thực và hiệu quả. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô 

hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo 

chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC tại đơn vị, địa phương; nhân rộng việc 

áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá 



 

 

 

 

việc triển khai công tác CCHC theo thẩm quyền. Thường xuyên quản triệt việc 

thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đưa chuyên đề về 

CCHC vào thảo luận, quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, 

quý của đơn vị, địa phương. Siết chặc kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai 

các nhiệm vụ CCHC. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý 

nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thường 

xuyên rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm nội dung đa 

dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. 

2. Bố trí nguồn lực thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn bảo đảm kinh phí hằng năm cho thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo quy định 

của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương theo yêu cầu, tính chất công việc, vị trí việc làm. Phối hợp 

tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện:  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nắm bắt được 

các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030; kịp thời đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử huyện thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, kịp thời và báo cáo kết quả quản triệt 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ trong báo cáo quý 

III/2021 về CCHC qua Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ theo quy định, 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – TT huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Ngô Xuân Ninh 
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