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UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  28/VP-TH 

Về việc triển khai ký cam kết 

thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

Thị xã Quảng Trị, ngày   11 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng; 

- Công chức, Nhân viên Văn phòng. 

 

Để thực hiện rõ nét nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND thị xã ký cam kết 

thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Văn phòng HĐND-UBND thị xã triển khai các nhiệm 

vụ sau: 

1. Toàn thể CBCC, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, theo chức năng nhiệm vụ được phân công tập trung triển khai thực hiện 

hiệu quả các nội dung theo bản cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

của Chánh Văn phòng HĐND-UBND với UBND thị xã như sau: 

1.1. Thường xuyên rà soát, chủ động phối hợp với các đơn vị, phường, xã trong 

công tác tham mưu thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND 

thị xã Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2020. 

Tham mưu đôn đốc các đơn vị hoàn thành 16/16 chỉ tiêu theo kế hoạch.  

1.2. Theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo Quyết 

định số 158/QĐ-UBND, ngày 17/2/2020 của UBND thị xã về phê duyệt chương trình 

công tác năm 2020 của Văn phòng HĐND-UBND. Phấn đấu thực hiện hoàn thành 

các nhiệm vụ trước hạn, đồng thời đảm bảo chất lượng những nhiệm vụ UBND thị 

xã, Chủ tịch UBND thị xã giao. Tham mưu và nghiêm túc thực hiện theo Quy chế 

làm việc của UBND thị xã. 

1.3. Thực hiện hoàn thành 100% các nội dung nhiệm vụ, yêu cầu được UBND 

thị xã giao và của đơn vị đăng ký trong năm 2020 sau đây: 

a. Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, kịp thời, hiệu quả: Công chức, 

nhân viên Văn phòng căn cứ phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng 

tạo, đổi mới phương pháp tiếp cận, chủ động nghiên cứu, tham mưu có chiều sâu và 

kịp thời các nội dung phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, 

HDNĐ, lãnh đạo UBND thị xã. Rà soát nội dung các đơn vị trình, văn bản ban hành 

đúng thời hạn, chất lượng hiệu quả. 

b. Tham mưu thực hiện, đôn đốc các cơ quan đơn vị, phường xã hoàn thành 

đúng hạn 100% nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Lãnh đạo, chuyên 

viên Văn phòng theo lĩnh vực phụ trách tăng cường phối hợp, thực hiện theo dõi, đôn 

đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao định kỳ theo quy chế. 
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c. Duy trì là một trong ba đơn vị đứng đầu về chỉ số MSCORE: Đồng chí lãnh 

đạo Văn phòng phụ trách Bộ phận TN-TKQ chỉ đạo, đôn đốc công chức, viên chức 

làm việc tại Bộ phận TN-TKQ nâng cao trách nhiệm, quán triệt cập nhật, niêm yết và 

tiếp nhận 100% các TTHC tại Bộ phận TN-TKQ; cập nhật 100% hồ sơ giao dịch vào 

phần mềm Một cửa điện tử; có thái độ đúng mực, tận tâm phục vụ nhân dân; quản lý, 

theo dõi, đôn đốc và xác định trách nhiệm giải quyết hồ sơ theo Phiếu luân chuyển hồ 

sơ; tiếp tục triển khai Phiếu lấy ý kiến của công dân, cài đặt phần mềm rtWork và 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch sử dụng tiện ích của Cổng dịch vụ 

công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích; không để xảy ra hồ sơ chậm hẹn (thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã); đôn đốc các đơn vị xin lỗi công dân nếu xử 

lý chậm hồ sơ; thực hiện chế độ báo cáo, đôn đốc giải quyết hồ sơ định kỳ theo quy 

chế. 

2. Các bộ phận căn cứ phân công nhiệm vụ để chủ động thực hiện nhiệm vụ, 

thường xuyên báo cáo kết quả về Chánh Văn phòng biết để chỉ đạo, điều chỉnh kịp 

thời. 

Yêu cầu CBCC, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VP. 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tăng 
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