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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017  

của UBND tỉnh Hà Tĩnh  

 

 Thực hiện Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định trách 

nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; UBND 

xã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Kỳ Thư năm 2022 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự nghiêm minh trong 

thực thi pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến rõ rệt về uy tín, chất 

lượng phục vụ đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đến giao dịch công tác tại 

UBND xã. 

Làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ 

phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động trong việc 

tiếp xúc và giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, 

công dân; Phòng, chống các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, thái độ vô cảm, vô 

trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

 Tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao 

động không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, tích cực học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp 

phần từng bước xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. 

 2. Yêu cầu: 

 - Việc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến tích cức về 

nhận thức, hành động đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan UBND xã; 

 - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo 

đức công vụ, văn hóa ứng xử… nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm minh, đúng nội 

dung, quy định của pháp luật trong thực thi công vụ. 



 II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt, triển khai các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính 

UBND xã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và 

thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Trong đó chú trọng Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH 

Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, 

đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn 

biến” “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy đinh số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của 

BCH Trung ương Đảng về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên; các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về ý thức 

trách nhiệm, lề lối làm việc, về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong hành chính nhà nước các cấp (Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2018 

của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy đinh hành chính; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà 

nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về 

nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường sử dụng văn hóa điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị 

số 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, 

chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; 

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh quy định về 

trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh). 

2.Ký cam kết thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 của UBND Tỉnh. 

Chủ tịch UBND xã tổ chức 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 theo quyết 

định 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước 

ngày 15/02/2022 

 3.Thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ công việc 

của tổ chức, công dân, phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với theo quy 

định. 

UBND xã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị, phân công cụ 

thể cho các đồng chí, cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất thực hiện việc tiếp nhận và 



trả kết quả; Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành 

chính tại UBND xã. 

 Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả, xử lý những vướng mắc 

phát sinh, không để xẩy ra trường hợp trả hồ sơ chậm không có lý do chính đáng. 

 Thường xuyên rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính để 

phù hợp với quy định mới của cấp trên. 

 4. Nâng cao thái độ, tinh thân phục vụ tổ chức, người dân của cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng 

 Chủ tịch UBND xã, công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng khi giao tiếp, 

hướng dẫn cho tổ chức, công dân phải tận tình, chu đáo, thân thiện, niềm nở, không 

để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần, không gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách 

nhiệm khi thi hành công vụ. 

 Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động thường xuyên học tập, 

rèn luyện, tham gia các lớp tập huấn kỷ năng giao tiếp, ứng xử để phục vụ nhân dân 

một cách tốt nhất. 

 5. Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng khi tham gia giải quyết hồ sơ, công 

việc của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền. 

 Chủ tịch UBND xã căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực của từng cán 

bộ công nhân viên chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, trong từng lĩnh 

vực phụ trách một cách hợp lý, linh hoạt và chủ động không để chồng chéo, sai 

nhiệm vụ, bỏ sót nhiệm vụ. 

 6. Đưa các nội dung Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh vào các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, điển 

hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời 

 - Văn phòng HĐND-UBND xã tham mưu cho UBND xã lồng ghép các nội 

dung thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh vào 

các đợt phát động thi đua đầu năm. 

 - Khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có những cách 

làm hay, có sáng kiến áp dụng hiệu quả Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh; 

 - Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với việc xếp loại thi đua 

và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động cuối năm 

2022 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 

- Giao cho văn phòng HĐND - UBND xã tham mưu cho UBND xã tổ chức 

cho từng cá nhân đăng ký các nội dung thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ 

được giao; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của cán bộ tại 

UBND xã; Theo dỏi, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lên cấp trên theo quy 

định. 



- Giao cho Ban văn hóa xã thực hiện việc tuyên truyền cải cách hành chính 

gắn với tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này; 

 Tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các quy định, biểu dương khen thưởng đối với 

các cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội dung đã ký cam kết; thẳng thắn phê 

bình, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm. 

 UBND xã đã cử cán bộ đầu mối thường xuyên tiếp nhận những phản ánh, 

kiến nghị của công dân về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán 

bộ, công chức. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND xã đề nghị các cán bộ, công 

chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng văn hóa, thông tin huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND - UBND xã; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã 

- Các ban ngành cấp xã; 

- Các thôn 

- Lưu:VT. 

- Gửi Văn bản điện tử./. 
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