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Số: 785 /UBND-VP 

V/v tăng cường xử lý, ngặn 

chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc 

Đình Lập, ngày 24 tháng 7 năm 2019 

 

                       Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 702/UBND-NC ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Để 

tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước, nhất là trong việc giải quyết công việc của người dân 

và doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.  

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện 

đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm quản 

lý của mình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ; khắc phục ngay tình trạng gây khó khăn, phiền hà trong tiếp 

nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ 

phận “tiếp nhận và trả kết quả”; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra việc cán bộ, công 

chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và 

doanh nghiệp. 

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; chú 

trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư 

tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; 

chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết công việc liên quan đến 

người dân và doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, đánh giá cán bộ để kịp thời 
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chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có 

nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng. 

2. Thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc cắt bỏ những thủ tục 

không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân 

và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy trình, quy định khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục 

hành chính, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu 

quá 01 lần. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2018 

của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về các quy định hành chính đã được sửa đổi bổ sung và Quyết định số 574/QĐ-

TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 

và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin 

điện tử Chính phủ. Công khai địa chỉ “đường dây nóng”, hộp thư điện tử để tiếp 

nhận các góp ý, thông tin, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, nhất là các 

thông tin về việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công 

chức, viên chức; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi 

người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Thực hiện 

nghiêm túc việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị 

theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là việc thực 

hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tuyển sinh, đấu giá, đấu thầu… 

Nâng cao chất lượng thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức 

cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những 

việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện tốt phương 

châm 12 chữ của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng 

tạo, hiệu quả, bứt phá”. 

3. Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1417-CV/TU ngày 09/7/2019 của 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, 

tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; 

cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi “vòi 

vĩnh”, gợi ý “lót tay”; kiên quyết xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng 

theo quy định của pháp luật, thực hiện “không có vùng cấm’ trong xử lý. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể, 

và cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân 

dân về Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hướng 

dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp 

luật, không tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng; tích cực, chủ động tham gia phát 

hiện các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà để thông tin kịp thời cho các cơ quan 

chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; công khai danh tính của cán bộ, công 

chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
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giải quyết công việc cũng như danh tính của người dân, doanh nghiệp tiếp tay 

cho tiêu cực, tham nhũng. 

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, 

việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức 

nhà nước, nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; định kỳ hoặc đột 

xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (đồng thời gửi 

Thanh tra huyện để tổng hợp). 

Giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND 

huyện và các cơ quan cấp trên theo quy định./. 
 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Công an huyện; VKSND huyện; TAND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao &TT; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Lê Văn Thắng 
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