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         Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

    - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; 

    - Bảo hiểm xã hội huyện; 

    - Bưu điện huyện; 

    - Chi cục thuế Bắc Bình - Tuy phong; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 3402/UBND-NCKSTTHC ngày 11/10/2022 của 

UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế qua khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công 

chức đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo số 2295/BC-SNV ngày 05/10/2022 của Sở Nội vụ về kết 

quả khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức đánh giá chỉ số Cải cách hành chính 

của tỉnh;  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục 

thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính địa bàn huyện. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Về đánh giá tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy hành chính 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về 

trách nhiệm, quy định và chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với tập thể, cá nhân 

của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp khi được giao nhiệm vụ và khi tham gia 

phối hợp phải quy định chức danh cụ thể (người có thẩm quyền quyết định), 

người đi thay (cấp phó hoặc công chức) thì cũng gắn trách nhiệm của người ủy 

quyền vào người được ủy quyền. 

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thường xuyên kiểm việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc của lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Tham mưu UBND huyện chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt và đánh giá, xếp loại thấp đối với 

cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa 

tốt. 

2. Về đánh giá tác động của cải cách đến quản lý cán bộ, công chức và 

đến chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

Về việc triển khai thực hiện 

khắc phục tồn tại, hạn chế 

khảo sát lấy ý kiến cán bộ, 

công chức đánh giá chỉ số cải 

cách hành chính của tỉnh. 

 



- Giao Phòng Nội vụ huyện thường xuyên rà soát trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ chuẩn để tham mưu UBND 

huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn 

quy định.  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra 

và giải quyết sớm những khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là 

những kiến nghị kéo dài nhiều năm gây bức xúc, đặc biệt là lĩnh vực về đất đai. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi nhắc 

nhở việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, nhất là lĩnh vực đất 

đai. Phối hợp với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp nhận và giải 

quyết đúng hẹn đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

huyện. 

- Giao Phòng Nội vụ huyện rà soát tham mưu UBND huyện thực hiện tốt 

hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. 

Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí và 

phương pháp đánh giá thực chất, tránh tình trạng cả nể hoặc tinh thần phê, tự 

phê không nghiêm túc. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc công khai minh bạch 

thông tin trên các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực 

tuyến tối đa trong thực hiện các thủ tục hành chính, quản lý đô thị, nông thôn 

mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức trong thực 

hiện công vụ; khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

theo quy định. 

3. Về đánh giá tác động của cải cách đến quản lý tài chính công 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng phương án lộ trình tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc huyện, nhất là các đơn vị sự nghiệp trường học. Hướng dẫn các đơn vị 

sự nghiệp xây dựng phương án, lộ trình tự chủ tài chính, nhằm tăng tỷ lệ tự chủ 

đối với đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 

2025. 

4. Về đánh giá tác động của cải cách đến hiện đại hóa hành chính 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thường xuyên cập nhật, đăng tải 

thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện về các quy định, chính sách, chế 

độ… của Trung ương, tỉnh, huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc cập 

nhật thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Trang thông tin điện tử 

huyện. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

quy trình TCVN ISO 9001: 2015 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường 

xuyên đánh giá quy trình vận hành ISO TCVN ISO 9001: 2015 để khắc phục 

các tồn tại và cải tiến quy trình tốt hơn 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả văn bản chỉ 

đạo gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 27/10/2022 

để theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
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