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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các  

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Trong những năm qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo 

các cấp, các ngành việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, 

trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ. Về cơ bản, các cơ 

quan, đơn vị hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở (Sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn 

vị) đã triển khai khá nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 

hành và quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh 

và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số công việc, nhiệm vụ 

được giao nhưng chưa chủ động quyết liệt triển khai, hoặc có thực hiện nhưng tiến 

độ rất chậm, thậm chí không thực hiện; chất lượng tham mưu nhiều việc chưa đảm 

bảo yêu cầu; còn tình trạng cơ quan chủ trì không tham mưu rõ căn cứ pháp lý, chưa 

đầy đủ trình tự, thủ tục, hoặc chỉ nêu vấn đề, phân tích mà không thể hiện quan 

điểm, không đề xuất nội dung giải quyết, chưa đề xuất dự thảo văn bản UBND tỉnh 

ban hành,… Quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực còn thiếu tính bao quát, 

chưa trọng tâm, trọng điểm; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra; 

công tác phối hợp giải quyết công việc có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa 

cao. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, 

quyền hạn được giao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh 

doanh nghiệp, công dân, tham nhũng, lãng phí,… cá biệt có cán bộ, công chức vi 

phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi nhiệm vụ chưa được quan tâm 

đúng mức; việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, 

chưa đủ tính răn đe, giáo dục,… Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, 

điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và 

ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.  

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 
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1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành, thị 

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của 

UBND tỉnh và các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực 

hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, thoái 

thác, né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ; chủ động tham mưu, giải quyết công 

việc, không trông chờ giao việc của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của cấp trên. Trong quá trình tham mưu, phải phân tích, làm rõ sự phù 

hợp của nội dung đề xuất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

tình hình thực tế; trường hợp nội dung tham mưu thuộc phạm vi, đối tượng điều 

chỉnh của nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, chưa thống 

nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của cơ quan, đơn vị mình.  

b) Nắm chắc tình hình và bao quát công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ (kể 

cả các công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới); chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, phải chịu trách 

nhiệm liên đới nếu để cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý bị 

xử lý kỷ luật. Nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp tham dự các cuộc họp do Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức có yêu cầu cấp Trưởng 

tham dự, không cử cấp phó đi thay; trường hợp vì lý do khách quan không thể 

tham dự, phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì hội nghị. Người được cử đi họp 

phải báo cáo, thống nhất về quan điểm, ý kiến với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

trước và sau mỗi cuộc họp; đối với nội dung phải thông qua nhiều hội nghị, ý kiến 

của đại diện cơ quan, đơn vị phải nhất quán. 

c) Rà soát, điều chỉnh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; 

rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc và phân công công tác theo hướng rõ người, rõ 

việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phù hợp với năng lực, sở trường của 

từng cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với vị trí việc làm. Chấp hành nghiêm 

quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

d) Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và 

Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh quy định đánh giá, 

xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện; tập trung rà 

soát, hoàn thiện quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí 

việc làm đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Nội dung đánh giá 

cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ 

thể), việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Căn cứ kết quả đánh giá để thực 

hiện công tác cán bộ hoặc loại bỏ ra khỏi bộ máy đối với cán bộ, công chức, viên 

chức có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi 

phạm đạo đức công vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về tiếp 

nhận, xử lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ 
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cấp tỉnh đến cấp xã; tiến tới không tiếp nhận, xử lý hồ sơ bằng giấy (trừ các văn bản 

mật, hồ sơ của doanh nghiệp, công dân). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải 

quyết hồ sơ, công việc; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp 

chậm trễ, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực,....  

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  

a) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật 

Viên chức, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ 

chức, công dân và các quy định khác của cơ quan, đơn vị. 

b) Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; 

thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc 

và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham 

mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. 

3. Giao Sở Nội vụ 

a) Rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định.  

b) Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết 

quả thanh kiểm tra, phải có biện pháp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biện 

pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo kết quả với Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

a) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị chấp 

hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Chỉ thị này. Khẩn trương hoàn thiện, triển khai việc theo dõi tình hình thực hiện 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của tỉnh để kiểm tra, giám sát và đôn đốc kịp thời, làm căn cứ đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

b) Tham mưu kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh; giao Tổ công tác 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

c) Đối với các hồ sơ, văn bản của cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh mà không đảm bảo quy trình, quy chế, quy định, chưa đúng thẩm 

quyền, chất lượng chưa đạt yêu cầu, chưa đúng thời gian quy định; giao Văn phòng 

UBND tỉnh chủ động ban hành văn bản đôn đốc, đề nghị cơ quan, đơn vị hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

1655/UBND-KTTH ngày 22/4/2020 về chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm 

trong công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ. 
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Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng, thường xuyên nội 

dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do 

mình quản lý; nghiêm túc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy (P/h chỉ đạo); 

- Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh, 

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH;  

- Lưu: VT, TH3 (Q). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Bùi Văn Quang 
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