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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  

“Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm,  

đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” 

 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả thực chất” và Hướng dẫn số 39-TU/HD ngày 04/01/2023 của Thành 

ủy Tam Điệp về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023. 

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch thực hiện chủ 

đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bám sát Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 39-HD/TU ngày 04/01/2023 của Thành 

ủy Tam Điệp với các hình thức thiết thực, hiệu quả.  

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tích cực chủ động đổi mới, 

sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác góp phần nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả công việc tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh 

tế - xã hội ở thành phố. 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

1. Nhiệm vụ chung 

 Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chủ đề công tác 

năm 2023 về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả thực chất” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện theo biểu đính kèm tại Kế hoạch này. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch 

đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.  

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn triển khai các nội dung về đánh giá, xếp 

loại công chức, viên chức; về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

công chức, viên chức và việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND 

thành phố kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, công tác cải cách hành 

chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. 

- Định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm tổng hợp, báo cáo UBND thành 

phố kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm một cửa liên thông thành 

phố để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC 

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai công tác 

rà soát, kiểm soát TTHC tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố và Bộ 

phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố. 

3. Phòng Văn hóa Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chủ đề công tác năm của thành phố; tổ 

chức triển khai đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn thành phố. 

 - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng.  

4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoặc kế hoạch cụ 

thể triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch 

này gửi về phòng Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/3/2023 để theo dõi, tổng hợp 

báo cáo UBND thành phố. 
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- Định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện 

về UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai áp dụng 

Hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các 

cơ quan thuộc UBND thành phố. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về phương hướng, nhiệm 

vụ thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 

tại Kế hoạch này. 

- Chủ động xây dựng các tin, bài, chuyên mục, chuyên trang về kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đổi mới, 

sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần quan trọng phát triển kinh 

tế - xã hội ở thành phố. Chú trọng thông tin, tuyên truyền những cách làm 

mới, sáng tạo, gương điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” của thành phố Tam Điệp, yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ;                             

- Ban Thường vụ Thành ủy;  (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV. 
                       B.T.M 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 

 


		2023-02-27T16:26:03+0700


		2023-02-27T16:28:53+0700


		2023-02-27T16:38:33+0700


		2023-02-27T16:38:33+0700


		2023-02-27T16:38:33+0700




