
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

Số:            /UBND-NV 

V/v triển khai, quán triệt thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đông Hòa, ngày         tháng 8  năm 2021 

             
Kính gửi:   

  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
  - Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 3750/UBND-NC ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh 
về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 
2021-2030; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung 
sau: 

1.Về thực hiện công tác phổ biến, quán triệt Chương trình 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-

2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP (sau đây gọi tắt là Chương trình) là một 
Chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ những nội dung cải cách 

hành chính, các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và các giải pháp thực hiện để đạt 
mục tiêu chung của Chương trình là “Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân 
chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, có năng lực kiến tạo phát 

triển, liêm chính, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, 
đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, 
vì Nhân dân trong giai đoạn 2021-2030”. 

Để đảm bảo việc triển khai Chương trình kịp thời, có hiệu quả theo yêu 
cầu của Chính phủ, UBND tỉnh và đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống 

dịch trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, UBND thị 
xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường 

quán triệt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 

(Đính kèm) bằng nhiều hình thức phù hợp đến từng cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc phạm vi quản lý và người dân, doanh nghiệp; cụ thể hoá, xây dựng 

Kế hoạch thực hiện Chương trình tại cơ quan, địa phương mình trong từng thời 
gian, từng lĩnh vực. 

2. Về triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 

giai đoạn 2021-2030 (theo Công văn số 1137/SNV-CCHC ngày 17/8/2021 của 
Sở Nội vụ) giao trách nhiệm Phòng Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tham 
mưu UBND thị xã xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước 

của UBND thị xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính Nhà 
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nước của UBND thị xã giai đoạn 2021-2025 theo quan điểm, mục tiêu, nội 
dung, nhiệm vụ của Chương trình và yêu cầu thực tiễn công tác cải cách hành 

chính của thị xã. Thời gian trình UBND thị xã xem xét, ban hành chậm nhất 15 
ngày sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch. 

- Có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường về 
cách thức xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện chế độ báo cáo và 

bố trí nguồn nhân lực thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định 
hiện hành trong tháng 9/2021. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền 
thanh thị xã; UBND các xã, phường: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị 

quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch 
cải cách hành chính Nhà nước của thị xã trên Đài Truyền thanh, hệ thống 

truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thị xã, đến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã biết, nhận thức đúng, 
đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành 

chính của Đảng, Nhà nước để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thị xã. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Nội vụ Phú Yên (Thay B/c); 
- Thường trực Thị uỷ (Thay B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Văn Phòng HĐND&UBND thị xã; 
- Lưu: VT, NV(CCHC). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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