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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ năm 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 336/SNV-CCHC ngày 24/2/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Cao Bằng về việc hướng dẫn chế độ báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công vụ; Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình báo báo kết 

quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

a) Việc xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của cơ quan đơn vị 

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thực hiện văn 

hóa công vụ gắn liền với triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban 

nhân dân huyện đã ban hành các văn bản1 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022 của UBND huyện.  

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện, Tổ 

kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước huyện 

Nguyên Bình( Tổ Kiểm tra, giám sát) đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 20222.  

                                                      

- 1 Kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 18/12/2021 của UBND huyện Nguyên Bình; Kế hoạch 

số 233/KH-UBND ngày 30/12/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022, ngày 

30/12/2021; Kế hoạch số 188/KH - UBND ngày 26/8/2022 Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục 

tồn tại hạn chế công tác Cải cách hành chính huyện Nguyên Bình năm 2022; Công văn số 435/UBND - 

NV ngày 11/3/2022 về việc thực hiện kế hoạch CCHC thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ năm 2022; Công văn số 631/UBND - NV ngày 6/4/2022 về việc đôn đốc thực hiện các 

nhiệm vụ để nâng cao chỉ số CCHC năm 2022; Kết luận số 200/KL - UBND ngày ngày 27/10/ 2022 Hội 

nghị chuyên đề triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác CCHC theo Thông báo của 

đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 2499/CT - UBND ngaỳ 30/11/2022 Chỉ thị về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh CCHC trong cơ quan nhà nước huyện Nguyên Bình;  
- 2 Kế hoạch số 233/KH-UBND, ngày 30/12/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành 

chính năm 2022; Quyết định số 2777/QĐ - UBND ngày 22/6/2022 Quyết định về việc kiện toàn tổ kiểm 

tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước huyện Nguyên Bình; 

Quyết định số 1204/QĐ - UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC 

và thực hiện kỷ luật, kỷ cương văn hóa công vụ năm 2022; Công văn số 47/ĐKT ngày 13 tháng  6 
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b) Công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

và của đơn vị, địa phương ( các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế 

hoạch…) về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan đơn vị. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

trung ương, của tỉnh về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ3 

được các cơ quan, đơn vị thường xuyên triển khai thực hiện bằng các hình thức 

thiết thực, phù hợp như: Triển khai lồng ghép tại các hội nghị giao ban thường kỳ, 

Hội nghị triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của trung ương, của 

tỉnh, của huyện, sinh hoạt Đảng, Đoàn, đăng tải trên hệ thống thông tin chỉ đạo 

điều hành VNPT – ioffice, Trang thông tin điện tử của huyện.  

c) Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị 

Thủ trưởng các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác 

lãnh chỉ đạo của đơn vị, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong từng cơ quan, chịu 

trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trước Thường trực Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện theo đúng quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT - UBND ngày 26/01/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Việc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình 

làm việc của cơ quan đơn vị  

- UBND huyện chỉ đạo phòng Nội vụ, Văn phòng UBND huyện và các cơ 

quan liên quan tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung 

ương và của tỉnh để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công vụ trên địa bàn huyện 

- Việc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm 

việc của cơ quan, đơn vị: 100% các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế, 

chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị đề ra ngay từ đầu năm đảm bảo kịp 

thời, chất lượng. 100% các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

                                                                                                                                                                           

năm 2022 về việc kiểm tra công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa công 

vụ năm 2022. 
- 3 Chỉ thi ̣số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường KLKC trong cơ quan 

HCNN; Chỉ thi ṣố 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tich UBND tỉnh Cao Bằng về tiếp tuc đâ  ̣y manh CCHC 

và tăng  cường KLKC trong cơ quan HCNN tỉnh Cao Bằng; Chỉ thi ̣số 01/CTUBND ngày 26/01/2018 của Chủ tich 

UBND tỉnh Cao Bằng về tăng cường KLKC nâng cao năng lưc quản lý, phuc vụ công dân và doanh nghiêp trong các 

CQHC nhà nước trên đia bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoach số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về viêc triển khai thưc hiện Đ̣ề án VHCV theo Quyết đinh số 1847/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí minh; kế hoạch  số 106- KH/HU ngày 04/5/2022 

của huyện ủy Nguyên Bình về học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2022.  
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b) Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ giữa các đơn vị  

- UBND huyện ban hành kế hoạch, chương trình công tác, lịch công tác hàng 

tuần, tháng, quý, năm trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện. Các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình 

công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

giữa các đơn vị: 100% các đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị (thực 

hiện trong tháng 12 năm trước); công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ giữa các 

đơn vị thực hiện tốt, kịp thời gian thủ trưởng yêu cầu. 

c) Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 

tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ nói chung 

và trong tiếp nhận/giải quyết/trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, phục vụ tổ 

chức, người dân, doanh nghiệp  

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá CCHC: 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Nguyên Bình 

năm 20224, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm và đề ra 32 nhiệm vụ 

và 08 giải pháp cụ thể, trong năm UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 100% nội 

dung kế hoạch đề ra.  

Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả theo cơ chế một cửa của huyện, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục giải 

quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện 

Nguyên Bình năm 2022, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì thực 

hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo danh mục được giao; hoàn thành việc rà  

soát đúng tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định TTHC; chú trọng chất lượng trong 

kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan. Các 

phòng thuộc UBND huyện thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, tổng hợp và gửi văn 

bản báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng HĐND - UBND huyện theo quy định. 

Từ đó làm căn cứ báo cáo và đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh; Ngày 11 tháng 3 

năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 435/UBND - NV ngày 

11/3/2022 về việc thực hiện kế hoạch CCHC thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công vụ năm 2022, chỉ đạo tổ kiểm tra, giám sát của huyện 

thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn và những sáng kiến, cách làm hay để thực hiện hiệu quả công 

tác CCHC của huyện, đồng thời gắn công tác thi đua, khen thưởng vào việc thực 

hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị. 

- Kết quả rà soát, công bố, công khai, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC 
                                                      

4- Kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 18/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.  
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Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành 

chính các lĩnh vực chuyên môn thuộc UBND huyện tại bộ phận một cửa; Tiếp tục 

kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ 

tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đúng theo quy định; triển khai 

thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

cá nhân đối với thủ tục hành chính và quy định hành chính liên quan. Tình hình và 

kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được giải quyết kịp 

thời, đúng thời gian.  

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được các cấp, các 

ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị 

trấn. Niêm yết, công khai thủ tục hành chính, lập sổ theo dõi và các loại phiếu tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Tình hình công khai TTHC tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

huyện được công khai đầy đủ tất cả các ngành, lĩnh vực. Ủy ban nhân dân huyện 

đã thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ trên hệ thống phần mềm quản lý, đánh 

giá kiểm soát TTHC do Sở Tư pháp cài đặt. Việc công khai địa chỉ, số điện thoại, 

hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện đúng quy định. 

Thực hiện Công văn số 1737/UBND-TTPVHCC ngày 07 tháng 7 năm 2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc đôn đốc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến 

hành rà soát các TTHC thuộc đơn vị quản lý. Tổng số TTHC rà soát: 238 TTHC 

cấp huyện, 131 TTHC cấp xã; Thực hiện rà soát cấp huyện 35 TTHC có phát sinh 

hồ sơ trong các năm (trong đó: Lĩnh vực Hộ tịch - chứng thực: 6 thủ tục; Đất đai - 

môi trường –tài nguyên nước: 6 thủ tục; Kế hoạch đầu tư: 3 thủ tục, Lĩnh vực công 

thương –xây dựng: 7 TTHC, Lĩnh vực giáo dục đào tạo: 3 TTHC, lao động 

TB&XH: 3 TTHC, Nội vụ : 7 TTHC), cấp xã: thực hiện rà soát 21 TTHC có phát 

sinh hồ sơ trong các năm (trong đó: Văn hoá–TT&DL:2 TTHC,Tài nguyên –môi 

trường: 2 TTHC, Nội vụ: 2 TTHC, Lao động TB&XH:5 TTHC, Tư pháp 7 TTHC, 

Công an : 3 TTHC)Số TTHC sau khi rà soát đề xuất cắt giảm về thời gian, thành 

phần hồ sơ: 15 thủ tục cấp huyện (chiếm 42.8 % tổng số TTHC thực hiện rà soát); 

5 TTHC các xã (chiếm 23.8%). 

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong 

thực hiện TTHC  

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định tại 

Nghị định số 61/2018 của Chính phủ.Tổng số hồ sơ UBND cấp huyện tiếp nhận, 

giải quyết trong năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến thời điểm báo cáo 

01/12/2022):  

+ Cấp huyện : Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

TTHC cấp huyện: Tiếp nhận được tổng 1.138 hồ sơ ( có 343 Hồ sơ tiếp nhận liên 

thông từ cấp xã) Trong đó: có 631 Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và dịch vụ Bưu chính 
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công ích, 500 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ  44%, 1.115 hồ sơ đã 

giải quyết đúng hạn và trước hạn, 12 hồ sơ giải quyết quá hạn( HS liên thông từ cấp 

xã), 11 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn.  

+ Cấp xã: Kết quả giải quyết TTHC tại các xã, thị trấn: Tiếp nhận được tổng 

9.425 hồ sơ Trong đó: có 8.266 tiếp nhận trực tiếp và dịch vụ Bưu chính công ích, 

1.154 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ  12,24%, 9.428 hồ sơ đã giải 

quyết trong đó giải quyết đúng hạn và trước hạn 9.398 hồ sơ, 30 hồ sơ giải quyết quá 

hạn, 03 hồ sơ đang giải quyết, 01 hồ sơ chưa đến hạn, 02 hồ sơ đang giải quyết quá 

hạn.  

UBND huyện đã đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và bố 

trí công chức các phòng, cơ quan chuyên môn trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện5; UBND xã, thị trấn có 17 công chức Văn phòng - Thống kê trực 

tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên do hiện nay do khó khăn về ngân sách nên chưa thực 

hiện chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ 

quan, đơn vị.  

Việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện được đảm bảo 

thực hiện đúng theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 23/6/2011 của Chính phủ về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử và 

các điều kiện bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà 

nước. Trong Trang thông tin điện tử của huyện đăng tải 04 tin, bài nội dung liên 

quan đến công tác CCHC.  

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành 

của chính quyền các cấp. Đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin tại các đơn vị, địa phương, 

từng bước đáp ứng yêu cầu việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý hành chính; 100% cơ quan hành chính cấp huyện xây dựng hệ thống mạng 

nội bộ và kết nối internet; 100% đơn vị cấp xã kết nối internet. 

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm thực hiện 

việc nâng cấp và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử huyện, đẩy mạnh việc 

sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, từng bước giảm tải số lượng 

văn bản hành chính và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 100% cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND huyện đã sử dụng phần mềm quản lý điều hành điều hành VNPT-iOffice 

vào giải quyết công việc chuyên môn. 

d) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Qua kiểm tra trực tiếp và theo dõi báo cáo của cơ quan, đơn vị, việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người 

lao động trong toàn huyện cơ bản chấp hành nghiêm túc theo đúng quy định, thực 

hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, thực hiện chuẩn mực về giao tiếp, 

ứng xử, chuẩn mực về đạo đức lối sống, góp phần hình thành phong cách, lề lối 

làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tính 

                                                      
- 5 Quyết định 3736/QĐ - UBND ngày 13/10/2021 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

thủ tục hành chính huyện Nguyên Bình. 



6  

chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm 

vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

3. Kết quả triển khai thực hiện văn hóa công sở  

3.1. Kết quả thực hiện những nội dung cơ bản về văn hóa công vụ theo 

quyết định 1847/QĐ – TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Trong năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức thực 

hiện tốt những nội dung văn hóa công vụ, cụ thể:  

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức,viên chức 

Nhìn chung Cán bộ, Công chức, Viên chức chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ 

luật, mỗi cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm sử dụng hiệu quả thời gian làm 

việc, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại công sở, Chủ động sáng tạo trong thực hiện 

nhiệm vụ chấp hành sự phân công của tổ chức.  

b) Chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức 

Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục giữ vững chuẩn mực 

giao tiếp ứng xử đã hình thành nề nếp, theo đó luôn có thái độ giao tiếp, ứng xử 

đúng mực , tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn thắc mắc của người dân, tổ 

chức;có ý thwucj đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, không 

kéo bè phái gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị.  

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

Qua theo dõi, kiểm tra và qua báo cáo của các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức lối sống 

gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh một 

cách hiệu quả, rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, 

giản dị, thẳng thắn, chân thành tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú.  

d) Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, Công chức, Viên chức chấp hành nghiêm chỉnh về sử dụng trang 

phục đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục, đảm bảo tính tôn nghiêm, gọn gàng, lịch 

sự công sở; phù hợp tính chất, đặc thù về quy định trang phục của từng ngành.  

3.2. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 

2451/KH – UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.  

a) Việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với 

nội dung của văn hóa công vụ  

UBND huyện chỉ đạo phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức 

đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức6 theo quy định hiện hành của Đảng 

và Nhà nước bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy định, trong việc thực 

                                                      
- 6  Công văn số 2417/UBND - NV ngày 18/11/2022 Về việc yêu cầu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, người lao động, cán bộ công chức cấp xã, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2022.  
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hiện các nội dung văn hóa công vụ là một tiêu chí quan trọng quyết định kết quả 

xếp loại mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện vào dịp cuối năm, hiện nay 

UBND huyện đang tiến hành tổng hợp kết quả.   

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức 

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã năm 20227; Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý năm 2022 8.Trong 6 

tháng đầu năm 2022 UBND huyện đã tổng hợp danh sách đăng ký 40 cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng về kỹ năng công vụ và đã cử 40 đồng chí 

tham gia. Bên cạnh đó trong năm cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, viên chức 

giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định UBND huyện đã cử 1.161 lượt cán 

bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, viên chức giáo viên, đại biểu HĐND huyện, tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, huyện, trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ 

chức9.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị  

a) Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, người 

dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa 

công vụ tại cơ quan, đơn vị ; kết quả xử lý những tồn tại, hạn chế phát hiện thông 

qua kiểm tra, giám sát  

                                                      

- 7Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 30/12/2021  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ công chức cấp xã năm 2022.  
- 8  Kế hoạch số 69/KH - UBND ngày 25/3/2022.  

- 9Cử viên chức giáo viên đi học đại học sư phạm hệ vừa làm vừa học khóa học 2021 - 2023 gồm 73 

người trong đó: chuyên  ngành giáo dục mầm non 55 viên chức giáo viên, chuyên ngành giáo dục tiểu 
học 12 viên chức giáo viên, chuyên ngành sư phạm âm nhạc 04 viên chức giáo viên, chuyên ngành 

giáo dục thể chất 02 viên chức giáo viên;  Cử 28 Đại biểu HĐND cấp huyện tham gia lớp Bồi dưỡng cho Đại 

biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Cử 10 công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư lưu trữ; Cử 12 lãnh đạo các phòng ban, công chức theo học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính; 

Cử 04 viên chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục9; Cử 40 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi 

dưỡng ký năng công vụ; Cử 07 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng Cải cách hành chính, Cử 01 cán bộ, 01 công chức 

tham gia lớp bồi dưỡng tin học cho lãnh đạo; Cử 16 công chức Văn hóa - Xã hội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác tôn giáo năm 2022;  Cử 07 viên chức giáo dục tham gia dự tuyển lớp Trung cấp Lý luận chính trị9;Cử 18 cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; cử 02 công chức huyện tham gia bồi dưỡng về 

công tác tổ chức cán bộ; cử 01 công chức cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng về công tác thi đua khen thưởng và 10 

công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng QLNN về thanh niên; tập huấn nghiệp vụ xử lý tài liệu điện tử trong công 

tác văn thư do huyện tổ chức có 24 công chức các phòng ban và 08 viên chức đơn vị sự nghiệp, 34 cán bộ công chức 

xã tham gia; Tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng do huyện tổ chức có 24 công chức các phòng ban và 08 viên 

chức đơn vị sự nghiệp, 34 cán bộ công chức xã, 100 viên chức các trường học tham gia; Tập huấn công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động tôn giáo do huyện tổ chức có 02 công chức cấp huyện; 27 cán bộ, công chức xã tham gia; tập 

huấn bồi dưỡng kiến thực bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện có 08 công chức cấp huyện tham gia, 68 cán bộ 

công chức xã tham gia; Tập huấn về nâng cao nghiệp vụ quản lý sử dụng tài sản công có 24 công chức cấp huyện, 

08 viên chức đơn vị sự nghiệp, 34 cán bộ công chức xã tham gia; Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư cho 30 lãnh, công chức, viên chức các phòng, ban huyện, 17 cán bộ, 17 công 

chức tài chính kế toán, 13 công chức địa chính xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Tập huấn về lĩnh vực 

đặt hàng đấu thầu cho 15 công chức cấp huyện ( Kế toán các phòng, chuyên viên), 35 công chức tài chính kế toán, 

địa chính các xã, thị trấn; Tập huấn nghiệp vụ công tác bình đăng giới  cho 34 công chức cấp xã, 68 cán bộ cấp xã; 

Tập huấn luật bảo vệ bí mật nhà nước cho 12 công chức cấp huyện, 136 cán bộ xã, 85 công chức xã; Tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ công tác tư pháp 14 công chức cấp 

huyện; 34 công chức xã, 17 cán bộ xã, cử 01 Công chức nữ lãnh đạo quản lý cấp huyện tham gia lớp tập huấn khu 

vực miền Bắc.  
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- Trong năm UBND huyện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản 

ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, niêm yết danh sách  

của Tổ kiểm tra, giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

cấp huyện, UBND các  xã, thị trấn, trên Trang thông tin điện tử để người dân và 

doanh nghiệp thuận lợi trong việc thực hiện phản ánh, kiến nghị.  

- Kết quả kiểm tra, xác minh theo sự phản ánh của tổ chức, công dân đối với 

cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ 

quan đơn vị trong thực hiện các quy định hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công vụ, từ đầu năm đến nay chưa có phản ánh, kiến nghị của 

người dân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 

- Việc duy trì, công khai, niêm yết danh sách, số điện thoại của các thành 

viên Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh, của đơn vị tại trụ sở UBND, Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả hồ sơ TTHC 17/17 đơn vị chấp hành, thực hiện tốt việc niêm yết 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp xã. Đặc biệt thay 

thế các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính mới 

công bố. 

b) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị; kết quả xử lý những tồn tại hạn chế phát 

hiện thông qua kiểm tra, giám sát  

- Trong năm 2022 Tổ kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và kỷ  

luật, kỷ cương hành chính của huyện đã kết hợp với các đoàn công tác của huyện 

kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và kỷ  luật, kỷ cương hành tại các xã, 

thị trấn trong đó đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 09 đơn vị xã, thị trấn gồm:  

(Tam Kim, Hoa Thám, Vũ Minh, Thể Dục, Triệu Nguyên, Vũ Nông, TT.Tĩnh Túc, 

TT. Nguyên Bình, Quang Thành) và tiến hành kiểm tra gián tiếp thông qua báo cáo 

đối với các đơn vị còn lại. Về cơ bản các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành nghiêm 

chỉnh các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện kỷ luật, kỷ cương và văn 

hóa công vụ, không có vi phạm xảy ra sau kiểm tra đoàn kiểm tra đã gửi thông báo 

kết quả kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đã kiểm tra gửi báo cáo kết quả xử lý tồn tại 

hạn chế sau kiểm tra của đơn vị10. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

                                                      

-10 Thông báo số 01/TB - ĐKT ngày 6 tháng 6 năm 2022 thông báo kết quả kiểm tra công tác 

CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương văn hóa công vụ tại UBND xã Tam Kim; Thông báo số 02/TB - 

ĐKT ngày 6 tháng 6 năm 2022 thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

văn hóa công vụ tại UBND xã Hoa Thám; Báo cáo số 91/BC - UBND ngày 9/6/2022 Báo cáo xử lý khắc 

phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra ; báo cáo số 243/BC - UBND ngày 8/6/2022 Báo cáo xử lý khắc phục 

tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; Thông báo số 01/ TB - ĐKT ngày 06/6/2022; Thông báo số 02 ngày 

06/6/2022; Thông báo số 03/TB - ĐKT ngày 07/10/2022; Thông báo số 04/TB - ĐKT  ngày 14/10/2022; 

Báo cáo số 93/BC - UBND xã Minh Tâm; Biên bản số 03/BB - TKT kiểm tra công vụ tại xã Thể dục 
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- Qua công tác kiểm tra các xã, thị trấn và nắm bắt thông tin, tình hình cán 

bộ, công chức, viên chức qua dư luận quần chúng nhân dân trong năm vừa qua cơ 

bản việc chấp hành, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ở các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn cơ bản chấp hành tốt Chỉ thị góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo 

sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức 

trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

- Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện thực hiện, chấp hành 

nghiêm thời giờ làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, sử dụng 

thời giờ làm việc hiệu quả, ý thức trách nhiệm làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được nâng cao. 

- Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và 

thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị được nâng cao, 100% 

các cơ quan đơn vị sử dụng thường xuyên phần mềm quản lý VNPT-iOffice. 

- Người đứng đầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, đạo đức công vụ, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc 

theo quy định pháp luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. 

- Không có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng rượu bia trong 

giờ làm việc. 

2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

- Một số đơn vị thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính đã bãi bỏ, hoặc 

sửa đổi bổ sung chưa kịp thời. 

- Một số đơn vị chưa niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định, 

niêm yết chưa đúng quy định bắt buộc theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, bảng 

niêm yết thủ tục hành chính còn chưa khoa học, niêm yết lẫn các văn bản khác. 

- Việc sắp xếp tài liệu một số đơn vị chưa gọn gàng, khoa học, công tác lưu 

trữ hồ sơ chưa thực hiện thường xuyên. Số ít công chức vẫn vi phạm thời giờ làm 

việc. 

3. Giải pháp khắc phục 

Tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện sau khi tiến hành đi kiểm tra đã kịp 

thời nhắc nhở các đơn vị niêm yết thay thế thủ tục hành chính mới được UBND 

tỉnh công bố. Đề nghị mở sổ theo dõi, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy 

trình, quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- 

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết địa chỉ tiếp nhận xử lý, phản ánh của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn, thường xuyên cập nhật 

thay thế thủ tục hành chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới. Đề nghị 
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thủ trưởng các cơ quan đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, 

viên chức trong đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành thời giờ làm việc. Đặc biệt yêu cầu 

tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc. Trong ngày làm việc yêu cầu 

mỗi cá nhân bắt buộc triển khai, sử dụng phần mềm điện tử quản lý VNPT-iOffice 

ít nhất 2 lần trên ngày để kịp thời tham mưu giải quyết công việc theo nhiệm vụ 

được phân công phụ trách. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 

tích cực chủ động tuyên truyền vận động nhân dân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công sở, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tăng cường triển khai, tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện. 

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ " Làm hết 

việc, không phải làm hết giờ làm việc"; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2499/CT-

UBND ngày 30/11/2022.  

3. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, trong đó chú trọng 

thực hiện tốt các nội dung về cải cách TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong 

thực hiện TTHC.  

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu;  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, thực hiện văn hóa công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện.  

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai thủ tục 

hành chính tại bộ phận một cửa, kịp thời thay thế các thủ tục hành chính đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 

cấp xã. Niêm yết công khai danh sách Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh, của huyện tại 

bộ phận ở nơi thuận lợi để người dân kịp thời phản ánh kiến nghị. Yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc phân công 

nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ, công chức trong đơn vị (có biên bản 

phân công cụ thể của đơn vị kèm theo để làm văn bản kiểm chứng khi đoàn công 

tác kiểm tra). Yêu cầu mỗi cá nhân cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị các cá 

nhân tự sắp xếp tài liệu gọn gàng, khoa học phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

6. Nghiêm khắc xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức viên chức 

viphạm quy định. 

7. Cập nhật, thay thế niêm yết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân tỉnh công bố sửa đổi, hoặc thay thế hoàn toàn.  

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

văn hóa công vụ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện 

Nguyên Bình./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBNDhuyện; 

- Các cơ quan thuộc UBNDhuyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ;  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đào Nguyên Phong 
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