
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện chế độ thông tin  

báo cáo, chế độ họp và nhiệm vụ  

được giao, được phân công… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tam Dương, ngày      tháng 7 năm 2020 

   

 

 Kính gửi:  
 
 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện ; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự điều hành 

quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh 

và ở huyện, nhìn chung các mặt công tác của UBND huyện và các phòng, ban, cơ 

quan; UBND các xã, thị trấn đã có chuyển biến tích cực.  

Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, một số mặt công tác còn bộ lộ những hạn chế 

cần phải được quán triệt và khắc phục ngay như: giải quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận Một cửa còn chậm muộn làm nhiều người dân bức xúc; trách nhiệm của 

cán bộ, công chức chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt; 

tình trạng chậm, muộn, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được phân công, 

phân cấp, phân quyền; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ họp; chế độ thông tin, 

báo cáo; việc tham mưu dự thảo văn bản trình lãnh đạo ký ban hành còn chưa đảm 

bảo chất lượng … 

Để khắc phục tình trạng trên; nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về các mặt công tác trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

thủ trưởng Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; Trưởng Công an huyện; 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc: Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà 

nước; Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 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 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày của Chính phủ  05/3/2020 về công tác 

Văn thư; Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản 

2322-CV/HU ngày 30/6/2020 của Huyện ủy Tam Dương về việc thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo; Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và 

các văn bản, quy định liên quan. Cụ thể về một số nội dung như sau: 
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1. Về công tác phối hợp; thực hiện nhiệm vụ được giao, được phân công, 

phân cấp, phân quyền; giải quyết thủ tục hành chính 

Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chủ động giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND và UBND huyện xử 

lý, giải quyết công việc đã được phân công, phân quyền, phân cấp, ủy quyền; 

không để chậm muộn hoặc bỏ sót công việc; thực hiện nghiêm túc 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; giải quyết thủ tục hành chính 

đúng quy trình, trả kết quả đúng thời hạn; không để các tổ chức, cá nhân bức xúc 

trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn; nâng cao chất lượng 

dịch vụ công, chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Chấp hành chế độ họp 

- Dự họp đúng thành phần (Trường hợp dự thay thì phải báo cáo và được sự 

đồng ý của người chủ trì); 

- Đến họp đúng giờ và tham dự đến hết thời gian của cuộc họp; 

- Chấp hành nghiêm sự điều hành của người chủ trì và văn hóa công sở; 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo 

chuyên đề và báo cáo đột xuất; báo cáo, phản hồi đúng thời hạn đối với các yêu 

cầu của UBND tỉnh, các sở, ngành; của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; văn 

bản, đề nghị của các cơ quan ngành dọc cấp trên và UBND cấp xã. 

- Báo cáo đúng nội dung, đúng trọng tâm và đề cương theo yêu cầu. 

- Chuyển gửi đúng nơi nhận báo cáo; đúng thời hạn. 

- Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu công việc phải chủ động hoàn 

thiện báo cáo, văn bản; thông báo, phối hợp với Văn thư HĐND&UBND huyện in 

sao, chuyển phát tài liệu cho các thành phần dự họp hoặc thành phần liên quan. 

Giấy mời, tài liệu phục vụ cuộc họp phải được ký số theo quy định của pháp luật 

và được gửi bản điện tử cho các cơ quan, đơn vị, người tham dự họp qua chức 

năng của hệ thống quản lý văn bản (trừ tài liệu mật được thực hiện theo quy định 

đối với văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước), ngoài ra có thể áp dụng thêm 

các cách thức sau: Fax, thư điện tử công vụ; Điện thoại cá nhân, tin nhắn, thông 

báo qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử huyện. Thời gian gửi tài liệu họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước 

ngày bắt đầu tổ chức cuộc họp định kỳ; đối với cuộc họp đột xuất, cuộc họp của 

Huyện ủy, HĐND huyện và các cuộc họp khác, thời gian và cách thức gửi tài liệu 

thực hiện theo yêu cầu của người triệu tập cuộc họp. Đối với kỳ họp HĐND huyện, 

các cơ quan được giao chủ trì tham mưu phải hoàn thiện tài liệu gửi Thường trực 

HĐND và các Ban của HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và Quy 

chế hoạt đông của HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Yêu cầu các 

phòng, ban, cơ quan trước ngày 20 hằng tháng phải rà soát, đăng ký nội dung báo 
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cáo phiên họp UBND huyện hoặc phiên lãnh đạo UBND huyện (nếu có) gửi văn 

phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp để xây dựng chương trình công tác tháng. 

- Đối với cuộc họp đã có trong kế hoạch, chương trình công tác và đã được 

người chủ trì đồng ý về mặt nguyên tắc, trong khi chờ ý kiến về thời gian tổ chức 

chính thức thì cơ quan, đơn vị được giao tham mưu về nội dung phải gửi tài liệu 

cho đơn vị chủ trì tổ chức cuộc họp để có thể gửi trước tài liệu họp cho cơ quan, 

đơn vị, người được mời tham dự để chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, ý 

kiến phát biểu và gửi giấy mời tham dự sau khi được người chủ trì chính thức 

quyết định. 

4. Dự thảo văn bản trình lãnh đạo ký ban hành 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc Văn bản số 437/UBND-VP ngày 12/3/2020 của UBND huyện về việc trình bày 

thể thức văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP; Văn bản 724/SNV-CCVTLT 

ngày 19/5/2020 của Sở Nội vụ ban hành về việc bãi bỏ các Thông tư do Bộ Nội vụ 

ban hành và thực hiện công tác văn thư theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của 

05/3/2020 của Chính phủ. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát thể thức văn bản trình 

HĐND và UBND, khi không đúng về thể thức thì chuyển trả lại cơ quan soạn thảo 

(dự thảo) để sửa theo quy định. Chỉ khi Văn bản đúng thể thức mới duyệt để trình 

lãnh đạo HĐND-UBND ký ban hành. Đối với các văn bản giấy (không qua đường 

điện tử), các cơ quan tham mưu, soạn thảo phải in, trình duyệt về thể thức và trình 

lãnh đạo HĐND&UBND huyện ký ban hành. 

5. Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, hằng tháng có tổng hợp, đánh giá đối với Thủ 

trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc 

thực hiện Văn bản này. 

- Các văn bản đánh giá được gửi công khai tới các cơ quan, đơn vị và được 

lưu giữ quản lý làm cơ sở, căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng 

năm của cán bộ, công chức theo thẩm quyền. 

- Bố trí hệ thống âm thanh hướng dẫn công dân chấp hành nội quy, hoàn 

thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; không nên giao dịch trực tiếp với cán 

bộ tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị  chuyên môn; bố trí sẵn mẫu phiếu đánh giá, 

nhận xét, kiến nghị và hòm phiếu để công dân ghi phiếu và bỏ vào hòm phiếu. 

Chánh Văn phòng hằng tuần tổng hợp phiếu, báo cáo, kiến nghị đề xuất gửi Chủ 

tịch UBND huyện; công khai đường dây nóng của tỉnh, nghiên cứu bố trí đường 

dây nóng của huyện để công dân, tổ chức biết phản ánh, kiến nghị, góp ý về việc 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Một 

cửa của huyện và các xã, thị trấn. 

6. Giao Trưởng Phòng Nội vụ (phụ trách Phòng Nội vụ) 

Hàng năm, khi tham mưu cho Chủ tịch UBND đánh giá cán bộ, công chức 

cần yêu cầu bắt buộc về hồ sơ, tài liệu gửi kèm đánh giá, tổng hợp, công khai, công 
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bằng, khách quan, minh bạch việc chấp hành Văn bản này của Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Người nào được đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ ở mức cao hơn so với người khác thì phải thực hiện tốt hơn, có ít 

trường hợp lỗi chậm muộn hơn khi thực hiện chế độ họp, thông tin báo cáo và giải 

quyết công việc được giao. 

7. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn   

Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

khi được giao chủ trì, tham mưu thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị, nếu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã nào 

chưa thực hiện tốt việc phối hợp, chưa thực hiện tốt việc báo cáo, chậm muộn, 

không báo cáo, không phản hồi …thì cơ quan, đơn vị chủ trì thông báo bằng Văn 

bản (chậm nhất không quá 3 ngày khi thời hạn được giao, phối hợp kết thúc) gửi 

Văn Phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp (gửi đúng 01 đầu mối tổng hợp qua 

ông Nguyễn Duy Cường). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành và thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các đoàn thể ở huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai CN.Tam Dương; 

- CPVP. HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 
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