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1/ Chống dịch COVID-19: Tăng cường họp trực tuyến, xử lý hồ sơ qua mạng
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh hình 

thức họp trực tuyến… là những chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ trong bối cảnh dịch 
COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới.

“Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa COVID-19”
Ngày 12/2, tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về 

Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện 

tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn 

mạnh, làm tốt Chính phủ điện tử cũng là một giải 

pháp ngăn ngừa COVID-19 khi hiện nay, nhiều cơ 

quan, đơn vị, trường học ứng dụng Chính phủ điện 

tử trong giao dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp 

tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới cũng nêu rõ: “Người đứng đầu các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, coi 

đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm 

túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện 

và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, 

điều hành”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong khi người dân, doanh nghiệp được   

khuyến nghị đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì việc tăng cường ứng dụng CNTT 

trong các hoạt động, chuyển hầu hết các cuộc họp sang hình thức trực tuyến đang được 

nhiều bộ, ngành áp dụng.

Với tinh thần bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục 

tiêu đã đặt ra, đồng thời hạn chế tập trung đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

COVID-19, ngay từ đầu tháng 3, Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT đã chủ trì các cuộc họp 

điều hành trực tuyến xử lý công việc của bộ liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch 

tài nguyên, khoáng sản…; thảo luận, hoàn thiện các nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường…

Các cuộc họp tháo gỡ vướng mắc với các địa phương cũng được Bộ TN&MT chuyển sang 

hình thức này trong ngày 12/3 vừa qua. Lãnh đạo Bộ TN&MT đã tổ chức họp trực tuyến với lãnh 

đạo tỉnh Cà Mau về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh.

Tại Bộ LĐTB&XH, từ ngày 9/3, Bộ đã tạm hoãn các cuộc họp và các hội nghị, hội thảo 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký 
số văn bản phát hành ngay trên máy tính bảng - 
Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương
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tập trung đông người. Để bảo đảm thực hiện đầy 

đủ, đúng tiến độ và chất lượng công tác chuyên 

môn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các     

đơn vị.

Theo đó, từ 9/3, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH tổ chức 

các cuộc họp trực tuyến, trao đổi với lãnh đạo các 

đơn vị ngay tại phòng làm việc thông qua thiết bị 

đầu cuối. Tại điểm cầu, các đơn vị, lãnh đạo đơn 

vị có thể triệu tập thêm các cán bộ liên quan tham 

dự để nắm bắt được ngay chỉ đạo của Bộ trưởng. 

Trong thời gian này, đối với lãnh đạo bộ, lãnh đạo đơn vị đang đi công tác, có thể sử dụng thiết 

bị di động (iPhone, iPad, điện thoại) để tham gia họp.

Hệ thống điều hành trực tuyến gồm 10 bộ thiết bị đầu cuối đã tích hợp đầy đủ màn hình 

hiển thị, camera, âm thanh... được Bộ LĐTB&XH đầu tư từ năm 2019.

Theo Văn phòng Bộ LĐTB&XH, trong những ngày qua, cách thức hoạt động, chỉ đạo điều 

hành của lãnh đạo Bộ từ hình thức họp tập trung sang họp trực tuyến không hề gặp khó khăn, 

ngược lại, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, cải 

cách hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian làm việc.

Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT đánh giá, các hoạt động về phát triển Chính phủ điện tử của các 

bộ, ngành gần như không chịu tác động nhiều từ dịch COVID-19, thậm chí còn có xu hướng 

được đẩy nhanh hơn do phát sinh mạnh nhu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản trên Trục 

liên thông văn bản quốc gia, họp trực tuyến giữa các cấp để ứng phó với bệnh dịch.

Không cứ mùa dịch…
Không chỉ trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải 

quyết hồ sơ trên nền tảng điện tử đã được VPCP triển khai từ nhiều năm nay với mục tiêu thực 

hiện “VPCP phi giấy tờ”, phấn đấu là cơ quan gương mẫu đi đầu trong xây dựng Chính phủ 

điện tử.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), thời gian vừa 

qua, VPCP đã khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hoàn 

thiện quy trình xử lý văn bản điện tử, ký số trên các thiết bị di động, xử lý công việc hoàn toàn 

trên môi trường mạng.

Theo đó, việc xử lý văn bản điện tử của VPCP được thực hiện theo một quy trình đầy đủ, 

khép kín hoàn toàn trên môi trường mạng, từ khâu tiếp nhận, phối hợp, xử lý, trình duyệt đến ký, 

phát hành văn bản.

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Cán bộ, công chức, viên chức VPCP sử dụng 
phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc.

Ảnh:VGP/Hoàng Giang
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Đến nay, tại VPCP, các vụ, cục, đơn vị đã hoàn toàn xử lý công việc trên môi trường mạng. 

Bản thân Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và lãnh đạo VPCP, lãnh đạo các vụ, cục, 

đơn vị đã sử dụng thiết bị di động (IPAD) thực hiện ký số phê duyệt phiếu trình giúp rút ngắn thời 

gian xử lý hồ sơ công việc.

Việc “phi giấy tờ” giúp bảo đảm công việc thông suốt, hiệu quả, nhanh chóng, đặc biệt 

bảo đảm kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc ở từng khâu, từng cá nhân tham gia xử lý.

Đối với các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, VPCP cùng với các bộ, ngành, địa 

phương đã phối hợp chặt chẽ thiết lập, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông 

văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabi-

net), Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đặc biệt, vào tháng 6/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính 

phủ (e-Cabinet) được khai trương đã góp phần giảm bớt thời gian, giảm giấy tờ các phiên họp 

Chính phủ và cho thấy sự cải cách, đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin.

Ngày 13/3 vừa qua, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ cũng được ra mắt nhằm bảo 

đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng 

cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà 

nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ.

Tới đây, VPCP sẽ tiếp tục triển khai Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; Hệ thống tham vấn chính sách (e-Consultation). Khi các hệ thống này hoàn thiện và 

kết nối, chia sẻ với nhau sẽ mang lại nhiều lợi ích, là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ 

đạo, điều hành, tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội. Qua đó, góp phần hiện thực hóa lộ trình xây 

dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Theo ông Ngô Hải Phan, triển khai Chính phủ điện tử là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao 

tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Không cứ mùa dịch, chúng ta cần tiếp tục khuyến khích, tăng cường các cuộc họp trực 

tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc ngay cả sau khi dịch bệnh lắng 

xuống. Nếu Chính phủ, các bộ, ngành làm được thì địa phương cũng làm được. Việc triển khai, 

xây dựng Chính phủ điện tử đã, đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ”, ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh.

Theo: chinhphu.vn

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương
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2/ Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 nằm trong số 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ 
điện tử

Ngày 11/3 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ “Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nhân dịp này 
VietTimes đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, 
Bộ TT&TT về chương trình này.

PV: Thưa ông, Cục Tin học hóa là đơn vị được 

Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ xây 

dựng dự thảo “Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xin 

ông cho biết Dự thảo Chương trình đã định hướng 

gì cho chuyển đổi số Việt Nam trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư?

Ông Nguyễn Phú Tiến: Trong dự thảo Chương 

trình chúng tôi đề xuất định hướng lớn hay tầm nhìn 

đến năm 2030 của chuyển đổi số Việt Nam là: Việt 

Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và 

mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát 

triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Khi Chương trình này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chắc chắn sẽ có hiệu ứng rất 

tích cực. Ông có thể cho biết những đối tượng nào được hưởng lợi từ Chương trình này?

Có thể nói, đối tượng hướng tới của Chương trình là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, làm 

cho tất các chủ thể chính của xã hội đều được tác động và hưởng lợi, cụ thể:

Cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, minh bạch hơn, giảm tham nhũng.

Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo ra doanh thu, giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh 

tranh; công nghệ số giúp các doanh nghiệp tái tư duy hướng kinh doanh, tái đánh giá chuỗi giá 

trị, tái kết nối với khách hàng và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Người dân có cơ hội bình đẳng hơn trong tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức; cuộc sống vật 

chất và tinh thần được nâng cao thông qua việc trải nghiệm các dịch vụ số, dịch vụ thông minh 

trong các ngành, lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống như y tế, giáo dục, giao thông, môi 

trường, năng lượng,...

PV: Đối với các doanh nghiệp viễn thông, công nghiệp, công nghệ thông tin thì chương 

trình có phải là một “bệ phóng” cho họ?

Ông Nguyễn Phú Tiến: Một trong những trụ cột của chuyển đổi số quốc gia là phát phát 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Trung  Ương

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục    
Tin học hóa
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triển kinh tế số, vì vậy trong Chương trình có nhiều nội dung, từ việc chuyển đổi nhận thức, kiến 

tạo thể chế cho đến phát triển hạ tầng, nền tảng số đều hướng tới tạo điều kiện, hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế.

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp viễn thông, công 

nghiệp, công nghệ thông tin, một mặt được tạo điều kiện chuyển đổi số để phát triển như mọi 

loại hình doanh nghiệp khác, nhưng mặt khác cũng phải có sứ mệnh là lực lượng chủ lực phát 

triển các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho toàn xã hội 

và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao năng lực vươn ra thị trường toàn cầu.

PV: Ông có nhận định thế nào về tính hiệu quả của Chương trình, những thuận lợi khó khăn 

khi triển khai Chương trình vào thực tế cuộc sống?

Khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt, đây sẽ là khung chung cho chuyển 

đổi số quốc gia, căn cứ vào đó, các bộ, ngành, địa phương dựa trên lợi thế đặc thù, xây dựng 

và triển khai Chương trình 5 năm và Kế hoạch hàng năm về chuyển đổi số của mình.

Khi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay thực hiện 

chuyển đổi số, các mục tiêu phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số được đưa ra trong nội 

dung chương trình sẽ đạt được và các đối tượng là nhà nước, người dân, doanh nghiệp đều 

được hưởng lợi.

Trong dự thảo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt 

Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử, kinh tế số chiếm 30% GDP, người dân 

được thụ hưởng, trải nghiệm nhiều dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài 

chính, ngân hàng, giao thông, môi trường, cung cấp điện năng.

Với đặc thù khác biệt của Việt Nam, việc chuyển đổi số nói chung có những thuận lợi và 

khó khăn:

Về thuận lợi, Đảng và Nhà nước có nhận thức và chủ trương đúng đắn, kịp thời về cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành 

Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư.

Hệ thống chính trị, doanh nghiệp, con người Việt Nam có ý chí và khát vọng về xây dựng 

đất nước Việt Nam hùng cường. Xuất phát điểm từ một nước đang phát triển, Việt Nam không 

bị áp lực và tổn thất lớn do phải chuyển đổi mô hình cũ, công nghệ cũ. Hạ tầng công nghệ 

thông tin và tỷ lệ sử dụng công nghệ của Việt Nam phát triển rất nhanh. Nguồn nhân lực Việt 

Nam trẻ, thông minh, ham học hỏi, sáng tạo, thích ứng nhanh và có khát vọng làm giàu;

Việt Nam có điều kiện tốt về vị thế chính trị ổn định, dân số, địa lý, khí hậu, tài nguyên.

Về khó khăn, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, nên nguồn 

lực đầu tư hạn chế; Thể chế, khung pháp lý, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, doanh       
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nghiệp chưa đáp ứng vai trò kiến tạo cho phát triển kinh tế số, Đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới 

công nghệ, sáng tạo chưa cao. Đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực công 

nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chưa đáp ứng nhu cầu. Tỷ lệ doanh nghiệp, người dân hiểu 

biết, sử dụng ICT còn thấp.

Tuy nhiên, trong nội dung của Dự thảo Chương trình đã tận dụng các thuận lợi, có các giải 

pháp khắc phục khó khăn để thúc đẩy chuyển đổi số Việt Nam đạt kết quả.

Theo: mic.gov.vn
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3/ Cục Thuế, triển khai tháng đồng hành cùng Người nộp thuế thực hiện quyết toán 
thuế năm 2019

Kể từ ngày 01 đến ngày 30/3/2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam triển khai “Tháng đồng 
hành cùng Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019”, trong đó tập trung chủ 
yếu nhất là việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 
2019.

Trong thời gian cao điểm này, cơ quan thuế sẽ 

cử các công chức chủ yếu là lực lượng Đoàn thanh 

niên có nghiệp vụ, kinh nghiệm về quyết toán thuế 

để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân với 3 chức 

năng chính: Hỗ trợ về chính sách thuế; hỗ trợ về 

công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế với 

phương châm “Tận tâm lắng nghe, tận tình hướng 

dẫn, phục vụ chu đáo”.

Theo đó, cơ quan thuế cũng khuyến cáo người 

dân khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

nên gửi hồ sơ quyết toán thuế qua hệ thống bưu điện; hỏi vướng mắc về chính sách thuế khi 

quyết toán cần ưu tiên qua điện thoại để nhằm góp phần phòng chống dịch COVID-19; đồng 

thời cơ quan thuế tăng cường hỗ trợ bằng phương thức điện tử như Zalo, Temview, Email, Etax. 

Đồng thời, Cục Thuế đã đăng tải các tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, 

thuế thu nhập doanh nghiệp trên Trang thông tin điện địa chỉ: www.quangnam.gdt.gov.vn; Cục 

Thuế Quảng Nam còn hỗ trợ qua Email mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế. Theo 

đó, tất các nội dung chính sách thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đều 

được cơ quan tổng hợp, biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu cung cấp cho doanh nghiệp qua địa chỉ 

email.

Trong tháng 3 đồng hành cùng Người nộp thuế, Cục Thuế Quảng Nam còn phối hợp với 

các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quyết toán thuế, giải thích các 

vướng mắc kịp thời cho Người nộp thuế. Ngoài ra, Cục Thuế lắp đặt thêm các máy vi tính tại 

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ để hỗ trợ cá nhân là người mới về hưu, lớn tuổi không tự quyết toán 

thuế được để phục vụ chu đáo.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cho hay, đến giờ này Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan 

thuế trực thuộc, các phòng, các bộ phận chuyên môn sẵn sàng vào cuộc tập trung cho tháng 

3 cao điểm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện quyết toán thuế thành công, quyết 

tâm phấn đấu không để một Người nộp thuế nào bị trở ngại khi thực hiện quyết toán. Mặc dù, 

Tin  Cải  Cách  Hành  Chính  Tại  Tỉnh
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trong thời điểm này Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đang tập trung triển khai cho 6 Chi cục Thuế 

(Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyến, Phước Sơn, Nam Giang) thực hiện sắp xếp, hợp nhất 

thành 3 Chi cục Thuế khu vực, gồm: Tam Kỳ- Phú Ninh; Điện Bàn- Duy Xuyên và Phước Sơn - Nam 

Giang chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 02/3/2020, nên công việc rất bộn bề, nhưng 

không vì thế mà sao nhãng, thiếu quan tâm đến việc hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện quyết 

toán thuế, Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế trực thuộc cần phải tập trung cho cả hai nhiệm 

vụ đều hoàn thành tốt - Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh

Điều mà Người nộp thuế cần lưu ý, thời hạn cuối cùng của việc nộp hồ sơ quyết thuế thu 

nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 chấm dứt đến hết ngày 30/3/2020. Đối 

với cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa, có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào 

kỳ sau thì nên nộp sau ngày 30/3/2020 (pháp luật thuế cho phép), nên người nộp thuế thực hiện 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phải bận tâm về thời gian quyết toán./.

Theo: quangnam.gov.vn

4/ Núi Thành: Tiếp tục thực hiện Đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành 
chính

UBND huyện Núi Thành có công văn về việc tiếp tục thực hiện đề án công vụ và kỷ 
cương, kỷ luật hành chính.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt tinh thần đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định 1847/2018, kế hoạch 86/2019 của UBND huyện Núi Thành về việc 

triển khai thực hiện Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện; Chỉ thị số 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

trong đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn Núi Thành.

Tùy theo thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định, 

nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp với đề án văn hóa 

công vụ và các văn bản có liên quan, tổ chức thực hiện nghiêm quy định, nội quy, quy chế làm 

việc. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các nội dung thực hiện văn hóa công vụ trên pa-nô, treo 

tại các nơi thường xuyên tiếp xúc công dân để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát 

việc chấp hành văn hóa công vụ của cán bộ - công chức - viên chức. Lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, địa phương phân công cụ thể cho từng cán bộ - công chức - viên chức, xây dựng lịch công 

tác hàng tuần của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó nêu cụ thể lịch phân công đi công tác 

cho cán bộ - công chức - viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Cùng 

với đó là tăng cường kiểm tra, giải quyết những phản ảnh của nhân dân về việc chấp hành 
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đạo đức công vụ của cán bộ - công chức - viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết 

công việc đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm 

vụ được giao; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ - công chức - viên chức có thành 

tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

UBND huyện giao Trưởng phòng Nội vụ, Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án văn hóa 

công vụ và Chỉ thị 22, 26 phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 22, 26; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

về nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn 

hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ - công chức - viên chức - người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện; thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, đồng thời đề xuất hình thức xử lý đối với người 

vi phạm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán 

bộ - công chức - viên chức vi phạm. Bên cạnh đó, cũng đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ 

chức thực hiện tốt tinh thần đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 22, 26 của UBND tỉnh.

Về xử lý vi phạm trong thực hiện đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính: 

Cán bộ - công chức - viên chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật thì Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan, đơn 

vị, địa phương không bình xét các danh hiệu thi đua hằng năm, từ “Lao động tiên tiến” trở lên. 

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo dõi, căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện đề án văn hóa công vụ và Chỉ thị 26, 22 của UBND tỉnh để xét các danh hiệu thi đua hàng 

năm đối với cán bộ - công chức - viên chức.

Theo: quangnam.gov.vn
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