
 

  Kính gửi:   - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức, các quy định của Trung ương và 

của tỉnh, nhìn chung thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Hà Tĩnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tận 

tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 

ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.  

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu trách 

nhiệm trong thực thi công vụ, có hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu 

với người dân và doanh nghiệp, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

  Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ, ngày 22/7/2019 của Đoàn 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Phê duyệt Đề án Phát động 

Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”;  để 

Cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, xây dựng hệ 

thống cơ quan công vụ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân 

và doanh nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán 

sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng 

ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết thực 

hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.  

2. Phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 

“Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trong toàn hệ thống 

chính trị với những nội dung cụ thể, thiết thực, theo định hướng của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tiễn của các địa phương, đơn vị. 

        TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                        * 
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3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, đặc biệt các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giao 

dịch với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý 

nghiêm theo quy định những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực; 

tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, 

viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao đạo 

đức công vụ, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh trong thực thi công vụ. 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ Đề án của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động của tỉnh; tổ 

chức tuyên truyền, chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chính quyền, chuyên 

môn, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 

phát động và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Chủ động tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức phát động, kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động. Hằng năm sơ kết, tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp 

thực hiện. 

4.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền 

thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Cuộc vận động, 

phản ánh kịp thời kết quả thực hiện Cuộc vận động; phát hiện, đấu tranh với 

các hành vi tiêu cực, biểu dương, khích lệ những những tấm gương tiêu biểu, 

điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động nhằm tạo sức lan tỏa sâu 

rộng trong toàn xã hội. 

4.3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

 Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động gắn 

với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, 

các phong trào, cuộc vận động khác có liên quan để nâng cao hiệu quả Cuộc 

vận động.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý 

chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ; rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các văn bản, quy định phù hợp với cơ chế, chính sách và thực 

tiễn đảm bảo trong sạch, hiệu quả trong thực thi công vụ. 

4.4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích 

cực hưởng ứng Cuộc vận động; phối hợp với các ngành, địa phương trong 
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việc tổ chức triển khai, giám sát thực hiện Cuộc vận động; vận động đoàn 

viên, hội viên, nhân dân và doanh nghiệp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức; đưa kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận 

động vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. 

4.5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi, chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

Nơi nhận:      
- Như trên, 

- Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, (báo cáo) 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
(Đã ký) 

 

Hoàng Trung Dũng 
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