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Kính gửi:  Các ngành, công chức chuyên môn. 
 

 

Thực hiện công văn số 2298/UBND-NV ngày 10/9/2021 của UBND thành 

phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 76); UBND phường Tân Giang đề nghị các 

ngành, công chức chuyên môn tập trung một số nhiệm vụ sau: 

I. Về công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết 76 

1. Quán triệt Nghị quyết số 76/NQ-CP bằng các hình thức phù hợp đến tất 

cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đầy đủ, đúng 

quy định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong 

giai đoạn hiện nay, hoàn thành trước 15/9/2021. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND chủ trì, phối hợp với các ngành, công 

chức chuyên môn có liên quan căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP, văn bản chỉ đạo 

của Bộ Nội vụ, của tỉnh và điều kiện, yêu cầu thực tiễn của phường Tân Giang 

để tham mưu UBND phường xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.  

 3. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô  

hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo 

chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên quán triệt việc 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan; đưa chuyên đề cải cách 

hành chính vào thảo luận, quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng 

tháng của cơ quan. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

5. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý 

nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Chương trình đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thường 

xuyên rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm nội dung đa 

dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. 

6. Công chức văn hoá xã hội, trạm truyền thanh phường: thực hiện tuyên 

tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng để cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân, doanh nghiệp nắm bắt được các nội dung cốt lõi của Nghị 

quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 

2021-2030. 

 Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 
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của Chính phủ, đề nghị các ngành, công chức chuyên môn thực hiện nghiêm 

túc./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND; 
- Chủ tịch, PCT UBND; 

- UBMTTQ, các đoàn thể; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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