
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOt CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN CAM XUYEN DQc I4p - T' do - H4nh phüc 

So:21JJ7/KH-UBND Cam Xuyên, ngày 5 tháng-7 nàm 2019 

KE HOACH 
Triên khai thyt hin Chi thi 1O/CT-TTg ngãy 22/4/2019 

cfla Thu ttró'ng ChInh phil 

Tkrc hién cong van so 5766/UBND-NC ngày 29/8/2019 cüa UBND tinh 
ye viec tham muu triên lchai thvc hiên Chi thi sO 1O/CT-TTg ngày 22/4/20 19 cUa 
Thu tuâng ChInh phü, UBND huyn xây dirng ké hoach  cy the nhu saw 

I. MIjIC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
Tlwc hin các giái pháp nhäm xfr 19, ngãn chn có hiu qua tmnh trng 

nhàng nhiêu, gay phién ha cho nguti dan, doanh nghip trong giái quyêt cong 
viêc, gop phân day lüi t nan tham nhüng, cüng cO niêm tin cüa nhãn dan, tao 
hiu üng tIch clrc, Ian tOa trong xa hi. 

2. Yêu cãu 
Vic triên khai Ké hoach  phái duqc tO chüc thut hiên nghiêm tác, quán 

triêt den toán the can bô, cOng chirc, viên chüc trong ccx quan, dan vi. 
- Thirc hin dOng b nhiêu nhOm giãi pháp trong dO tnt tiên cãc giãi phãp 

cO hiéu qua cao trong vic ngAn chn, xci 19 tInh trng tiêu cvc  trong thuc hiên 
cong vit. 

II. NQI DUNG K HO.e?.CH 
1. Nãng cao trách nhim ngtrô'i dfrng du trong Ianh do, chi do cong 

tác phOng chông tharn nhflng 
- Nguôi dung dâu ccx quan, to chcic, dan vj quán trit nghiëm tüc, chi dao 

tO chcic thixc hin dOng bO các giãi pháp nham xfr 19, ngãn chn tinh trng nhüng 
nhiu, gay phiên ha trong giái quyêt cOng vic thuc thâm quyên cUa ccx quan, 
dan vi; thut hiën nghiém tüc quy dinh ye tiêp cOng dan vã tiêp nhn các kiên 
nghi phãn ánh cüa ngu'iM dan; guung mu di dâu vâ tang ctthng trách nhim trong 
chi dao, diéu hânh, kiêm tra, thanh tra viêc thuc hién nhiêm vu, cOng vii, k9 luât, 
k cuang hãnh chInh; xây dng di ngQ can b, cOng chcic, vién chüc vthig yang 
ye tu tu&ng chInh trj, cO trinh d chuyên mOn nghip vij, dao  dilic cách rnng; xii 
19 nghiêrn minh cãc cá nhân cO hânh vi nhflng nhiêu vâ xii 19 nguôi d&ng dâu cO 
bih hin bao che cho nhân viên du&i quyên thijc hin hãnh vi sai trái. 

- Siêt chat ks' lu@ k9 cuang hành chinh, tang cithng kiêm tra, giám sat các 
boat dông cOng vu, giâi quyêt cOng vic lien quan den ngu&i dan, doanh nghip; 
kjp thai tiép nhn, xii 19 các kiên nghj phán ánh ciia nguôi dan. 

2. Tang cubng thyt hin cong khai, minh bch trong hoyt dung cüa Co.  

quan, to chtrc, don vi 
- Thyt hin nghiêrn tiic các quy djnh cña pháp 1ut ye cOng thai minh bach 

trCn các 1mb vuc cO lien quan den giãi quyêt cOng vic ciia ngi.rO'i dan, doanh 
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nghiêp b&ng nhiu hinh thüc: niêm y& tai trung tam giao djch 1m5t cUa, try sà Co 

quan, trén trang thông tin diên tfr, phát trên các phucmg tin thông tin dai 
cháng... 

- Cong Ichai duing dày nóng, hp thu din tfr dê kjp thôi tiép nhn khiêu 
nai, to cao, kiên nghi phán ánh, ' kiên dóng gop cüa ngu&i dan. 

- Thvc hin nghiêm tüc vic tiêp cong dan thu'&rig xuyên vá djnh k9 theo 
quy dnh; thuông xuyên dôi thoai ngu&i dan dê näm bat kip  thôi nhcrng tarn tu, 
nguyen vong cflng thu nhi?ng chInh sách pháp 1ut có di vào thvc tiên dô'i song 
cüa ngis&i dan. 

3. Day mnh thçrc hin cal each hãnh ehInh 
- Thuxng xuyên cap nhât hO thu tuc hãnh chinh, niêm yet cong khai vá rá 

soat, kiên nghi cat giám, süa dOi bO sung nh&ng thO tyc hânh chinh phâc tap, 
Ichôngphü hcip, darn báo myc tiêu dan giàn hóa thU tyc hánh chinh. TiCp we thuc 
hin tot vic tiêp nhn vâ xU 1 hO so qua mt cüa các cap vol t' le trá truifcc vá 
dung han dat trén 99%. 

- Day rnanh  irng diing cOng ngh thông tin trong hoat dng quán 1' nhá 
nuOc; tiêp tyc triên khai thkrc hin djch vi cOng trirc tuyên mUc d 3. 

- Djnh kSt luân chuyên can hO, cong chüc, viên ch&c theo quy djnh tai  Nghj 
djnh 1 57/2007/ND-CP ngãy 27/10/2007 Chinh phU. 

3. Tuyên truyên phô hin, giáo dye pháp Iut ye PçTN 
Tiép tyc thrc hin cO hiêu qua cong tác tuyên truyên phô blén giáo dye 

pháp 1ut v PCTN bang nhiu hinh thUc: thvc hin trong các lé chào c& du 

tháng, t6 chüc tuyên truyn ph6 bin pháp 1ut vâ trçc giUp pháp ! luu dng tal 

cac xã, h th6ng phucmg tin thông tin dai chUng, phát t& mi... 

Các ca quan thông tAn báo chI tang cu&ng tin bái v chU trudng, throng 161 

chinh sách pháp 1ut, phát hiên cac biu hiên, hành vi tham nhUng lang phi thông 

tin chinE xác, kip th&i cho co quan chiirc nãng dông thOi ton vinh nhUng diên hinh 

t6t trong cong cuc dAu tranh PCTN. 

4. Day mnh thanh tra, kim tra cOng vu, tkr kiêm tra nôi ho 

Ngudi dung dAu ca quan, t6 chüc, dan vi phái thuOng xuyên kiërn tra 

nOi bô d phát hin, ch&n chinh kjp th&i d6ng thoi có hinh thUc xU 1' nghiêrn 

minh d6i vOi cac cá nhân có sal pharn trong thirc thi cong vy; thçrc hin các cuc 

thanh tra, kim tra cong vu nhm darn báo vic thvc thi cong vy báo darn quy 

djnh pháp 1ut. 

5. Phát huy vai trO tich crc cUa U ban rnt trn tE qu6c, các doàn the, cac 

t6 churc chInE trj xâ hi, các tAng Rip nhân dan tang cuOng hoat  dOng giárn sat 

trong thvc thi cOng vy cUa cac co quan, t6 chUc, cOng chüc, viên chtrc nhãrn gOp 

phAn ngãn than, xü 1 cO hiu qua tinh trang  nhQng nhiu, gay phin ha cho 

ngu&i dan, doanh nghip. 
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UI. TO CHftC THUC HIEN 
1. Truó'ng các phông, ban, don vi; Chü tjch UBND the xã, thj trãn 
Chi dto to chüc thvc hién nghiêrn tüc Ké hoach nay, dOng thdi chju trách 

nhiêrn tru&c Chili tjch UBND huyên nêu dé xây ra tInh trng nhflng nhiéu, gay 
phiên ha cho ngu&i dan, doanh nghip trong ca quan, dan vj thu<c pham vi quãn 
1' cilia rnInh. 

2. Phông NOi  vu 
Chili tn, phOi hgp vOi các phông, ban lien quan tang ci.rdng don dOc, kiêm 

tra thu&ng xuyCn vã dt xuât hoat dng thiyc thi cOng vy dé kjp thai phát hin, 
ngãn ng&a vã xü 12 các hành vi tiêu cue trong giãi quyêt cOng vic cilia ngu'ôi 
dan, doanh nghip. 

3. Thanh tra huyn 
Chü tn phOi hcrp phông Ni vii theo dOi, kiêrn tra, dOn dOe viêc thvc hin, 

dinh k dánh giá, báo cáo két qua vic thvc hin Ké hoach  nay.!.  'F-&- 

p.j0j nh/In: 
- llianh tra tinh; 
- Chü tjch. cáo PCT UBND huyn; 
- Các phông, ban. ngánh cap huyn;

/ 
- UBND cáo xã, thitrãn; / °/11 
- lAw: Vi. tM- 
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BAN NHAN DAN 
U TICH 
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