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Kính gửi:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Thành viên UBND xã;
- Mặt trận, các đoàn thể;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Người hoạt động không chuyên trách;
- Các ông Trưởng thôn.
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ/UBND ngày 21/01/2022 của UBND
thị xã Đức Phổ về việc ban hành Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo
phát triển, liên chính, hành động, phục vụ nhân dân. Để đảm bảo triển khai có
hiệu quả Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liên chính,
hành động, phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Phổ Châu. Chủ tịch UBND xã
yêu cầu các ban, ngành, công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách
hành chính; nâng cao thứ hạng các Chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản
trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025.
Xây dựng và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy từ thị xã đến cơ sở gắn với
vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ
công chức, viên chức đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh và
hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, đảm bảo quản lý thống
nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng
tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế
kiểm soát quyền lực. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo
đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và tính chuyên nghiệp cao. Quy định rõ
và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích, khơi dậy
tinh thần cống hiến vì sự phát triển của địa phương, đất nước, tạo động lực để
mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận

2
tụy phục vụ Nhân dân; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xác định rõ vai
trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, thực
hiện tốt chức năng của Nhà nước; đẩy mạnh việc tổ chức thi hành pháp luật,
nâng cao tính đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, lấy quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, tạo môi trường để thúc đẩy
đổi mới sáng tạo, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và an
ninh, quốc phòng trong tình hình mới.
3. Chú trọng quản lý phát triển xã hội; thực hiện ngày càng tốt hơn an
sinh xã hội và phúc lợi xã hội, bảo vệ và trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn
thương trong nền kinh tế thị trường. Tiếp tục sắp xếp, cải cách và triển khai
trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc UBND thị xã; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Thúc đẩy
phát triển thị trường dịch vụ công và thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế
tham gia. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa
liên thông và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thị xã trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 2025.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng
cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi
thông tin; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, từng bước thay thế văn bản giấy
trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; triển khai ứng dụng phần mềm
có khả năng phát triển mở rộng (Nâng cấp, mở rộng, bổ sung… các tính năng
mới); thường xuyên sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và điều
hành (ioffice), phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa
điện tử hệ thống thư điện tử thị xã,... Trong đó cần quan tâm đến việc đẩy
mạnh việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và
doanh nghiệp.
5. Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng,
chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đổi mới tổ
chức và hoạt động thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân. Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội trong thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng
trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Đồng thời, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của công dân và doanh
nghiệp. Phát triển dịch vụ pháp lý. Phát triển các thiết chế giải quyết tranh
chấp ngoài tòa án. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho hộ kinh doanh, hợp
tác xã,…
3. Giao Văn phòng - Thống kê chủ trì, phối hợp với các ban, ngành,
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công chức liên quan theo dõi, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện có hiệu
quả Chương trình này; định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND thị xã, Chủ tịch
UBND thị xã các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có
hiệu quả Chương trình này.
Yêu cầu các ban, ngành, công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VT.
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