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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17 tháng 11 năm 2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Kế hoạch hoạch số 
416/KH- UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn 
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả 
công tác trong thực thi công vụ; UBND xã Quế Minh ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 30- 

CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và 21/KH-UBND ngày 
06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức công vụ, đạo đức 
nghề nghiệp, có phong cách ứng xử văn minh, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên 
nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm sự 
nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh 
đạo của Đảng và của Nhà nước.

2. Yêu cầu
Các ban, ngành, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30 

và kế hoạch này.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công 

chức,viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối với các ban, ngành, đoàn thể
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-

CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi 
công vụ trong cơ quan gắn với thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Chỉ 



thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và Công văn số 61/UBND-
NC ngày 13/01/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Công văn số 
575-CV/HU ngày 04/01/2023 của Huyện uỷ Quế Sơn và các văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hoá công sở của các cấp có thẩm 
quyền.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, quy trình làm 
việc của cơ quan, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo 
và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan. Quán triệt và lãnh đạo cán bộ, công 
chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử 
dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc chuyển 
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, điều chuyển, bố trí 
nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực 
hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, 
không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc 
cải cách thủ tục hành chính; giảm tối đa tầng nấc trung gian, thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính, không để tình trạng hồ sơ trể hẹn, tránh gây phiền hà cho người dân, 
tổ chức, doanh nghiệp.

Người đứng đầu cơ quan phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên; chịu trách nhiệm về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, lĩnh vực phụ trách; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử 
lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác 
thấp; công khai, dân chủ, khách quan, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va 
chạm trong đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vào từng tháng, quí, 
năm.

Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công 
vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan; đưa kết quả thực hiện kế hoạch 
này thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán 
bộ, công chức, viên chức hằng năm; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển 
hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và

trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.
Phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân trong thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên 
nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Chấp hành nghiêm túc giờ giấc 
làm việc, các qui định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, lối sống của người cán 
bộ, công chức, viên chức tại công sở hoặc khi thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc thực 



hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 6/02/2023 của Uỷ 
ban nhân dân huyện và Công văn số 61/UBND-NC ngày 13/01/2023 của Uỷ ban 
nhân dân huyện.

Không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được 
kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Nghiêm cấm 
lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải 
quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Triển khai thực hiện kịp thời Kế hoạch này:

- Thời gian thực hiện đầu tháng 02/2023.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nội bộ việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; 
trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành 
nhiệm vụ.

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 30 và kế hoạch này (lồng ghép việc 
báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị 13-CT/HU ngày 20/01/2022 của Huyện ủy Quế 
Sơn về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05/6, báo 
cáo năm gửi trước ngày 15/11 hằng năm.

2. Văn phòng HĐND&UBND xã
Phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đồng bộ các biện pháp 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa tầng nấc trung gian, thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính; chủ động xử lý hồ sơ, TTHC, không để hồ sơ trễ hẹn, tránh 
gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Nghiêm túc thực hiện chủ trương: “4 tăng, 2 giảm, 2 không”, gồm: Tăng tính 
công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường 
phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng (Dịch vụ công trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến); tăng sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 
giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính; không gây phiền hà, sách nhiễu.

3. Văn hoá xã hội xã
Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, 

của huyện về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là Chỉ thị số 30- 
CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 416/KH- UBND 
ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và kế hoạch số 21/KH-
UBND của UBND huyện Quế Sơn đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và toàn thể Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 
truyền vận động người dân, tổ chức đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết hồ sơ, TTHC 
qua môi trường mạng, chuyển đổi số trên một số lĩnh vực công theo quy định.

Công khai kết quả giải quyết TTHC, danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi 
phạm đạo đức công vụ trên cổng thông tin điện tử địa phương để Nhân dân giám sát.

Xây dựng kế hoạch, chương trình đăng tải, phát thanh phản ảnh kịp thời kết 
quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 và Kế hoạch của UBND tỉnh, của UBND 



huyện, xã để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo dõi, 
giám sát trong quá trình thực hiện

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 
17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 
18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 
6/2/2023 của UBND huyện Quế Sơn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ của UBND 
xã Quế Minh. Đề nghị các ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện Quế sơn                            CHỦ TỊCH
- Phòng Nội Vụ huyện Quế Sơn;
- Như trên;                          
- Lưu: VT.       

                                                                                                #ChuKyLanhDao
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