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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Thọ, ngày 18 tháng 6 năm 2020
Số: 1347 /UBND-TCNV
V/v tổng kết cải cách hành chính
giai đoạn 2011 - 2020

Kính gửi: Sở Nội vụ Hà Tĩnh
Thực hiện Văn bản số 3700/UBND-PC1 ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về việc thời gian tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.
Cơ quan Tổ chức Nội vụ dự kiến tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011 –
2020 huyện Đức Thọ như sau:
1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 05 – 10/7/2020
2. Địa điểm: Tại Hội trường gác II – UBND huyện Đức Thọ
3. Thành phần:
* Cấp tỉnh:
- Đ/c Nguyễn Thị Gái – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm
tra Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn công tác phụ trách huyện Đức Thọ;
- Đại diện lãnh đạo Sở; Phòng Cải cách hành chính - VTLT Sở Nội vụ, Công
chức theo dõi công tác cải cách hành chính huyện Đức Thọ.
* Cấp huyện:
- Thường trực Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các Đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể cấp huyện;
- Trưởng các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Phó trưởng cơ quan, chuyên viên Cơ quan Tổ chức Nội vụ;
- Phó chánh Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền;
- Các đơn vị tỉnh trên địa bàn huyện: Bảo hiểm xã hội, Chi Cục thuế, Kho bạc
nhà nước, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Bưu điện.
* Cấp xã: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng Thống kê
(theo dõi lĩnh vực Nội vụ) các xã, thị trấn.
4. Tham luận: 05 tham luận (Khối xã 04, khối phòng ban huyện: 01)
- UBND xã Tùng Ảnh: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý
gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO: 9001 –
2015.
- UBND xã Trường Sơn: Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả cấp xã gắn với thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính.
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- UBND Thị trấn: Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng hoạt
động của bộ máy chính quyền cấp xã.
- UBND Thành Bình Thịnh: Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế;
- Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền: Các giải pháp trong chỉ đạo điều hành
công tác CCHC gắn với cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động
của Trung tâm hành chính công huyện.
5. Khen thưởng: 11 tập thể, 11 cá nhân
Trên đây là nội dung tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 –
ký:
2020 huyện Đức Thọ, kính đề nghị Sở Nội vụ quan tâm theo dõi chỉGiờ
đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện uỷ;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng Cấp uỷ - CQ;
- Lưu: TC-NV.
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