
UY BAN NHAN DAN CQNG HOAXA HQIC}I NGH[AVIIT NAM 
HUY*N CON DAO Dc  Ip - Tir do - Hnh phüc  

S&j1M2fLJBND-NVLDTB&XH Con Dáo, ngày tháng  15  nám 2018 

V/v tAng cumg trin khai thrc hin 
các 4uy djnh cüa NhA nuUc ye cong 
tAc. quàn 1 di ngü can b, cong 
chCrc, viên chirc 

KInh gui: Các cci quan, dan vj hành chInh, sir nghip 
thutc huyn. 

D tAng ci.r?ing cong tác quãn 1 di ngi can bO,  cong chüc, viên chrc tai 
cac cci quan, dcm vj hánh chInh, sir nghip thuc huyn và giCt nghiêm k' circing, 
k' 1ut hãnh chInh; UBND huyn Con Dão dê nghj Thu trixông các cci quan, dan 
vi hành chInh, sir nghip thuOc  UBND huyn nghiêm tüc triên khai thrc hin 
các ni dung nhu sau: 

1. Tip tic t ch(rc quán trit dn toàn th can b, cong chtrc, vien chrc 
các vAn ban sau: 

- Luât T chCrc ChInh quyn dja phucing ngây 19/06/2015. 

- Quãn t can b, cong chüc, vién chirc: Lust  Can b, cong chüc; Lut 
Vtên chüc; Nghj djnh so 06/2010/ND-CP ngày ngày 25/01/2010 cUa ChInh phu; 
Nghj djnh so 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh phü; Nghj djnh so 

29/2012/ND-CP ngày 12/4/20 12 cüa ChInh phü; Nghj djnh so 34/201 1/ND-CP 
ngày 17/5/2011 cüa ChInhphü; Nghj djnh sO 27/2012/ND-CP ngày 06/4/20 12 
cUa ChInh phü; Thông tu so 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 cüa Bô Ni vi; 
Thông tu so 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cia B Ni vi1i; Thông tu so 

16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 cüa B Ni vt; Thông tu so 04/2015/IT-
BNV ngày 31/8/2015 cüa Bô Ni vi; Quyêt djnh so 33/2012/QD-UBND ngày 
31/10/2012 cUa UBND tinh; Quyêt djnh sO 04/2014/QD-UBND ngay 
24/01/2014 cüa UBND tinh vã các vAn ban quy djnh khác có lien quan. 

- Cong tác dào tao,  bi during: Nghj djnh s 101/2017/ND-CP ngày 
01/09/2017 cüa ChInh phü; Thông tu sO 01/TT-BNV ngày 08/01/2018 cüa Bô 
Ni v huâng dn mt sO diéu cüa Nghj dinh so 101/2017/ND-CP ngày 
01/09/2017 cUa ChInh phü; Hixâng dnsô 13-HD/BTCTU ngày 28/02/2018 cUa 
Ban To chüc Tinh üy; Quyêt djnh sO 140/QD-UBND ngày 19/01/2018 cüa 
UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Ch dO,  chInh sách ca ChInh phü, UBND tinh d6i vâi can bO,  cong 
chic, viên chuc và ngun lao dng ti Cong vAn so 279/UBND-NVLDTB&XH 
ngày 01/02/2018 cCia UBND huyên. 

- Cong tác thi dua - khen thung: Lust thi dua, khen thuâng nAm 2003; 
Lut süa dôi, bô sung mOt so diêu cUa 1ut thi dua, khen thuâng näm 2005; Lust 

süa dôi, bô sung mOt  sO diêu cUa 1ut thi dua, khen thuông nãm 2013; Nghj djnh 
91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cUa ChInh phU; Thông tu sO 08/2017/TT-BNV 





ngày 27/10/20 17 cüa BO Ni vii; Quyt drnh s 3700/QD-UBND ngày 
27/12/20 16 cüa UBND tinh; Quyêt cljnh so 04/20 1 8/QD-UBND ngày 
10/01/2018 cUa UBND tinh. 

- Chi thj s 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 cüa UBND tinh v thrc hin 
nAm k cuang hãnh chmnh và trách nhim ngu?i dung dâu trong thirc hin nhim 
vi cãi each hành chInh nAm 2018. 

2. Nang cao trách nhim cüa ngu?ii dCrng du trong Cong tác chi dao,  kim 
tra vic thrc hin k)' 14t,  k' cucmg hành chInh; thirc hin nghiêm t(ic vic xü 1 
trách thim cá nhân và trách nhim lien dâi dôi vâi nguiYi dung dâu cc quan, to 
chrc, &m vi de can b, cOng chCrc, viên chrc thuOc  quyên quán 1 có hành vi 
nhüng nhi&i, gay phiên ha trong vic tiêp nhn và giãi quyêt cong vic cüa 
ngui dan, to chrc và doanh nghip. 

3. Chü dng rà soát, khc phiic ngay nhUng h?n  ch ton tai  sau: 

- Tng cuing theo dôi, im tra, giám sat thai d phvc vii, vn hóa giao 
tiêp Crng xü cüa can bO,  cong chrc, viên chrc trong vic tiêp nhn và giâi quyêt 
cong vic cüa nguii dan, to chirc va doanh nghip. Kjp th?ii xü l cong chIrc, 
viên chrc nhUng nhiu, gay phiên ha cho to chuc, ngthi dan, doanh nghip. 

- ChAp hành nghiem tUe quy djnh v th?ñ gian lam vic tai  các co quan, 
don vj; thumg xuyên theo dOi, don doc, nhAc nhâ, xr 1 can b, cOng chCrc, viên 
chCrc vi pham. 

- T chCrc rà soát lai toàn bO các hcip dng lam vic di viii viên chCrc d 
kjp thii dieu chinh theo dung quy djnh cUa Lut Viên ch(rc và các quy djnh pháp 
1ut có lien quan; quãn 1, luu trC ho sci cong chüc, vien chuc và kjp thôi bô 
sung nhftng tài lieu con thiêu theo dUng quy djnh. 

- Thuorng xuyen rà soãt các chüc danh lành dao,  quãn l &rçic b nhim 
có th?ñ hn de bâo dam vic bO nhim lal  dUng th?ii gian quy djnh. 

- Thu?.ing xuyen theo dOi, kim tra, nhAc nhâ can b, cOng chuc, viên 
chCrc tham gia các khóa dào tao, bOi during, nhu vic chap hành nghiêm chinh 
thii gian len Rip và ni quy, quy chê cUa ca sâ dào tao; thuc hQc tip, thai d, 
tác phong,... 

- Dánh giá dUng nang h,rc, trInh d cUa can b, cong chuc, viên chCrc d 
sap xêp, bô tn, phân cong phài dam báo phU hçp chuyên mon ducc dào tao  và 
yeu câu thi,rc tiên cOng vic cUa ca quan, don vj. C the hUa trách nhim cUa 
tmg cá nhân, don vj trong vic thirc hin nhim vii ducic giao (tiên d, chat 
krqng, kêt qua), cap duâi hvc  tUng sr lanh dao,  chi  dao  cUa cap trên, bão dam 
tInh thông that, khOng chong chéo, phU hçip vâi vj frI vic lam và xem day là 
cAn crquan tr9ng dê dánh giá, phân 1oi cong chüc, viên chCrc. Xây dirng, thrc 
hin kê hoach luân chuyên, chuyên dôi vj trI cong tác dôi vài can bO, cong chüc, 
viên chuc bão dam cong khai, minh bach,  khách quan và dung quy djnh. Dánh 
giá dUng thrc chat kêt qua thi,rc thi nhim vv cUa can bO,  cong ch(rc, viên chüc, 
kiên quy& thrc hin tinh giãn nhtng cong ch(rc, vien chUc nAng lirc yêu, thiéu 
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tinh thin trách nhim, không hoàn thành nhim vii di.rçic giao theo thing quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

- D6i vOi vic ly kin dir tháo, các co quan, don vj cn can cir tInh hinh 
thirc té và quy djnh vjtrI, chirc,näng, nhim v1i, quyên han  cüa CC co quan, don 
vi,liên quan dê yeu câu Co kiên dóng gop; tránh tInh trng gri lay ' kiên dir 
thão tràn lan, không dOng dôi tu'cmg,... Dôi vOi các co quan, don vj duçc lay 
kiên dóng gop dir thão can nâng cao tinh than trách nhim trong vic phôi hcip 
thirc hin; han  chê vic gOp qua ba chiêu l; gop y" cam tInh ma không can ci 
cac quy djnh cüa pháp lust; khi cO yeu câu gop thI không cO kiên nhimg khi 
van ban dã ban hành mâi có kiên không dông ' ni dung dir thão..... 

- D dam bão thirc hin dy dU các ch d, chInh sách di vâi di ngQ can 
b, cong chüc, viên chrc và ng1xi lao dng nhât là vic thirc hin ché d nâng 
bc luang djnh ks'; cong tác duyt bang däng k qu5 tiên h.rang; ThO tnthng các 
co quan, don vj nghiém tüc triên khai thirc hin các ni dung sau: 

± Thutng xuyên theo dOi, kip thii thirc hin theo thm quyn duçic giao 
hoic dê nghj Cap C thâm quyên nâng bc liiong djnh kS'  cho can b, cong cht'xc, 
viên chirc và nguài lao dng theo dOng th?yi gian quy djnh. Truông hcp chm tr 
thirc hin vic nâng bc lwing djnh k' dôi vâi can b, cong chirc, viên chirc Va 
ngi.r?i lao dng, Thu tnthng co quan, don vj tir chu trách nhim tru9c pháp lut. 

+ Khi trinh duyt bang dang k qu5' tin kro'ng cho co quan chuyên mon 
(qua PhOng Ni vi - Lao dng'- Thuong binh và Xä hi huyn) phãi theo dung 
mail, rO rang và cung cap day dü các thành phân ho so kern theo. 

+ D nghj the don vj sir nghip nghiên ctru, trInh bay dung v th thirc 
theo quy djnhti Thông tu so 01/201 1/TT-BNV ngày 19/01/2011 cüa Bô NOi  vii 
huOng dan the thirc và k thut trInh bay van bàn hãnh chInh. 

4. Trách nhim cüa can b, cong chü'c, viên chu'c và ngu*i lao dng 

- Chip hành nghiêm dung li, chü truong cüa Dang, chInh sách, pháp 
lust cüa Nhà niràc, nOi  quy, quy ché cüa co quan, don vj, quy dnh ye dao dirc, 
van hóa giao tiêp, chê d hi h9p, thai giô lam vic; trong thirc thi nhim vi,i, 
con v phãi tuân thu tinh thu bc, k' cuong Va trt tr hành chInh, dUng thâm 
quyên. 

- Nghiêrn tUc th,rc hin cong vic, nhim vii drnc giao, khOng d qua han, 
bO sot nhim vii di.rçc phân công; không dUn day trách nhim, khOng né tránh 
cong vic; phãi deo the cOng chrc, viên chirc, than viên khi thirc hin nhim vii. 

- Nghiêm cAm can b, cOng chirc, viên chirc lçii diing chüc näng, nhirn 
vi dê gay nhUng nhiêu, phiên ha, tnic lçi khi x1r l, giãi quyêt cOng vic lien 
quan den ngui dan và doanh nghip. 

- Tang ci.thng h9c tsp,  nghien ciru dê nang cao trInh dO chuyên mOn, 
nghip vii. Khi duçc co quan, don vj cir di tham gia các khóa bOi duO'ng phái 
thirc hin nghiem tUc nOi  quy lap h9c, nhât là vic dam bão thai gian len lap 
theo quy djnh. 

5. Phông NOi  vuj - Lao dng - Thu0ng binh và XA hi huyn 
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- Tang ctr&ng theo dOi, kim tra tInh hInh trién khai cüa các cci quan, dm 
v; kp thi báo cáo UBND huyn các c quan, dn vj vi pham. 

- Tong hçp kt qua thirc hin d lam cci sâ dánh giá, khen thuàng di vOi 
tp the, cá nhân hang nãm. 

- Thi.rng xuyen kim tra dt xuAt vic chp hành quy djnh v th?yi gian 
lam vic, van hóa cong s& ti các Co quan, don vi. 

UBND huyn yeu cAu Thu tnxâng các cc quan, don vi hành chInh, sir 
nghip thuc UBND huyn nghiem tüc triên khai, thirc hin./.( 

Noi nhân: 
- Nhirtrên; 
- 1TE. Huyn Ciy; 
- TIr. HDND huyn; 
-'ChU tich  và các PCI UBND huyn; 
- Trang Thông tin din tü huyn; 
- lOkhudâncis; 
- Liru: VT, NVLDTB&Xft 

CHU TICH 

 

Lê Van Phong 
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