UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 330/SNV-XDCQ&CTTN

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 5 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.2,
18.3 thuộc tiêu chí “Hành chính công”
xã nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2018-2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Căn cứ Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế
hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành “Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh
Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020”;
Thực hiện Văn bản số 217/BCĐ-VPĐP ngày 18/02/2019 của Ban Chỉ đạo
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về việc hướng dẫn
thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020;
Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 18.2, 18.3 thuộc Tiêu chí số 18
“Hành chính công” trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 như sau:
I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU:
1. Chỉ tiêu 18.2: Xã và 100% số thôn được đánh giá xếp loại tốt về
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
a) Đối với xã:
- Nội dung: Thực hiện quy chế dân chủ theo quy định tại Pháp lệnh số
34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày
09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định
số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đánh giá, xếp loại: Được đánh giá xếp loại tốt về thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở theo Hướng dẫn số 152-HD/BCĐ ngày 21/9/2009 của Ban Chỉ đạo
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về Tiêu chí đánh giá, xếp loại thực
hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
b) Đối với thôn:
Được đánh giá, xếp loại tốt về thực hiện quy chế dân chủ nếu thực hiện
đầy đủ các nội dung về thôn được quy định tại Nghị quyết liên tịch số

09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều
22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Điều 5
Thông tư số 04/2012/TT-BNV đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1
Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.
2. Chỉ tiêu 18.3: Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy
định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ
- Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định trong thi hành
công vụ tại Điều 9, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
- Không có cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định tại Điều 18,
Điều 19, Điều 20 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; không có cán bộ, công
chức xã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm đạo đức công vụ được quy định
tại Điều 15 Luật Cán bộ, công chức năm 2018.
II. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện chỉ tiêu 18.2, 18.3,
thuộc Tiêu chí số 18 “Hành chính công” đảm bảo chất lượng, đúng quy định.
2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã rà soát, đánh
giá chỉ tiêu 18.2, 18.3, thuộc Tiêu chí số 18 “Hành chính công” trong Bộ tiêu
chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
thuộc lĩnh vực Nội vụ.
3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện chỉ tiêu
18.2, 18.3 thuộc Tiêu chí số 18 “Hành chính công” trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã
nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 thuộc lĩnh vực
Nội vụ; tổng hợp kết quả gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.2, 18.3 thuộc Tiêu chí số 18
“Hành chính công” trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 thuộc lĩnh vực Nội vụ.
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội
dung trên đúng quy định./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- BCĐ các chương trình MTQG;
- Phòng Nội vụ huyện, thành phố;
- Cơ quan Tổ chức-Nội vụ: Lâm Bình, Yên Sơn;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.
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