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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của tập thể lãnh đạo và 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giao thông vận tải 

 

Thực hiện Đề án Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các 

ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (Ban 

hành kèm theo Quyết định số: 81 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh); Công văn số 130/SNV-TCBC&CCHC ngày 24/01/2022 của Sở 

Nội vụ.  Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tập trung chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức Ngành Giao thông vận tải theo hướng dân chủ, khoa 

học, sâu sát, kịp thời, đúng pháp luật. 

2. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.Thực hiện triệt để các 

nhóm giải pháp chính: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất 

lượng lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chế độ công vụ chuyên nghiệp, 

trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục đích chung là phục 

vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. 

3.Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm 

soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong họat động của Nhà nước 

và của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu  

trong thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các phòng, ban, đơn vị. 

4. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc nhằm hình thành phong cách ứng 

xử, phương thức làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động 

thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu 

phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối với tập thể lãnh đạo các cấp 
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a) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới phong cách, lề 

lối làm việc 

- Triển khai thực hiện nhằm thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới 

phong cách, lề lối làm việc của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; đồng thời thay đổi căn bản tư duy, thái độ, 

đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo 

hướng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi 

mới,thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung của tập thể và phục vụ lợi ích chính 

đáng, hợp pháp của nhân dân. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sát làm thay đổi tư 

duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp 

tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ trên tinh 

thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức 

độ hoàn thành công việc”. 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, 

nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao về chủ trương khuyến khích và 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích 

chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi 

mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức. 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao về ý thức chính 

trị, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái 

độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và đội ngũ 

trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phải gần gũi với nhân dân, có tác phong, 

thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ 

ràng, mạch lạc, không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho 

nhân dân khi thi hành công vụ; có khả năng nhận định các vấn đề phát sinh, đủ 

năng lực, trình độ chuyên môn để tham mưu giải quyết tốt các thủ tục hành 

chính, tạo được niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục 

hành chính. 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong 

việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số nhằm 

nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của ngành giao 

thông vận tải. 

b) Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, định hướng thực hiện nhiệm vụ 

- Tập thể lãnh đạo các cấp thực hiện tốt công tác định hướng, xác định các 

nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được thống nhất, bảo đảm về tiến độ, đạt hiệu 

quả trong công việc. 
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- Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành 

chính theo giai đoạn và hằng năm theo các nghị quyết, chương trình của ngành 

của tỉnh. Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng công chức, viên chức; hoàn 

thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 

chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, 

viên chức. 

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở 

trường công tác của từng cá nhân; thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp, điều chuyển 

nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Yêu 

cầu từng cá nhân căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch 

công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm để theo dõi, giám sát thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát 

cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn hoặc 

khích lệ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời làm cơ 

sở để đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Quan tâm, tạo dựng môi 

trường làm việc tốt, có chế độ động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên 

chức tâm huyết, tận tình, có trách nhiệm với công việc. Quán triệt việc nâng cao 

trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức 

trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc 

quyền quản lý. 

- Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

phải bám sát vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định; đánh 

giá đúng thực chất; kết quả xếp loại chất lượng là cơ sở để sắp xếp, bố trí lại 

nhân sự, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi 

hệ thống chính trị những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng về trình 

độ, năng lực, sức khỏe theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tăng cường công tác 

kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo 

quyết liệt trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, để xảy ra tình trạng công 

tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ một cách qua loa, hình thức, chưa đúng 

thực chất. 

2.Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị 

a) Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân 

- Nhận thức đúng đắn, toàn diện về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cá nhân trong tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ vị trí việc 

làm của bản thân, ý thức và hành vi đúng đắn, phù hợp. Mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức cần hiểu rõ bản chất, yêu cầu đặt ra trong thực thi nhiệm vụ, hình 

thành ý thức công vụ gắn với mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị mình.  

- Xác định rõ trách nhiệm của bản thân: Trách nhiệm trước cơ quan, đơn 

vị và cấp trên; trách nhiệm trước công việc mà trước hết là trách nhiệm đối với 
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chính bản thân mình; trách nhiệm đối với xã hội từ chính các kết quả do bản 

thân thực hiện.  

- Chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện 

công việc không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu cứng nhắc mà biết ứng 

biến linh hoạt tùy theo tình huống. Trong triển khai thực hiện công việc, chủ 

động nghiên cứu quy trình thực hiện công việc, tận dụng tối đa thời gian của cá 

nhân. Khi có vấn đề phát sinh, mạnh dạn,chủ động đề xuất giải pháp thực hiện; 

nếu gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động xin ý kiến lãnh đạo hoặc 

đề nghị sự hỗ trợ từ cấp trên nhằm bảo đảm không phát sinh các sự cố gây hậu 

quả đáng tiếc trong thực hiện nhiệm vụ. Có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, hợp 

tác, chia sẻ, luôn nỗ lực hết mình, tự khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Sẵn sàng đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng, chia sẻ 

kinh nghiệm, tự nguyện, tự giác đóng góp công sức cho tập thể để hoànthành 

mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị đề ra.Nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ nhằm đạt hiệu quả 

nhiệm vụ được giao.Tích cực và tự giác thực hiện công việc bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng giải trình nội dung tham mưu, 

đề xuất và kết quả thực hiện khi cấp trên yêu cầu hoặc có các ý kiến trái chiều, 

không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc cho tập thể. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tự kiểm điểm, đánh giá, xếp 

loại chất lượng bản thân; đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp phải bảo đảm phản 

ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ 

yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, 

cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, 

chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định 

nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo 

được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. 

b) Về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phong cách làm việc 

- Chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; 

tiếp cận, thích ứng và tiến tới làm chủ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp 

với đặc thù công tác của bản thân. Tự giác trang bị kiến thức, kỹ năng, phương 

pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc. 

- Cần nâng cao phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên phải rèn luyện. 

c) Về chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ 

- Căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế 

hoạch công tác cá nhân để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng có hiệu quả 

thời gian làm việc, tập trung trí tuệ, phát huy năng lực, sở trường, ý thức tự giác, 
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tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy, tận tâm trong công việc, giải quyết công 

việc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ. 

- Chấp hành nghiêm quy định của cơ quan, đơn vị về tiến độ và chất 

lượng thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, 

không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, 

không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực 

hiện nhiệm vụ;trong thực thi nhiệm vụ, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và 

trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải, yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt giữa cấp ủy, 

chuyên môn và các tổ chức đoàn thể xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện.  

2. Định kỳ hàng năm, các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo 

cáo những vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có) về Sở Giao thông vận tải (qua 

Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

3. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch và chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở về kết quả thực hiện./. 
  

 

 

  Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;  

- CĐN, ĐTN; 

- Cổng TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VP(Ô. Hải).  

  GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

  Dương Ngọc Thuyết 
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