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         Kính gửi:  

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

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Căn cứ Thông báo số 210/TB-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về  

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Báo cáo phân tích, 

đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số Hiệu quả quản trị 

và Hành chính công (PAPI) năm 2021 của tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 844-CV/HU ngày 09/8/2022 của Huyện ủy Bắc Bình 

về tăng cường thực hiện các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính 2022; 

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

thực hiện nhiệm vụ nâng cao công tác 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: 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn căn cứ kết quả báo cáo phân tích và nhiệm vụ được giao cho cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề ra giải pháp để 

khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của 

huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch khắc phục 

gửi UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ để theo dõi tổng hợp) trước ngày 

20/8/2022. 

2. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND 

huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, 

SIPAS giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong 

năm 2022. 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 

số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 132-KH/UBND ngày 

05/5/2022 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Kế 

hoạch số 153/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND huyện về triển khai 

Về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2022. 

 



chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 

chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa các giấy tờ, thủ tục 

hành chính, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, hộ 

tịch, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lý, điều hành và giảm giấy tờ hành chính, chi phí thời gian, chi phí không 

chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. 

4. Làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện 

nhiệm vụ có tính chất liên thông, phối hợp, thông qua xây dựng và cụ thể hóa, 

tuân thủ các quy trình, các bước giải quyết hồ sơ công việc, thời gian thực hiện ở 

từng khâu của thủ tục hành chính liên thông. Công khai minh bạch các quy 

hoạch ngành, địa phương, các quy hoạch đất đai, xây dựng, thủ tục hành 

chính… Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

định kỳ hàng tháng sắp xếp, bố trí thời gian (ngoài thời gian quy định về tiếp 

công dân) để tiếp xúc, làm việc người dân, doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hành chính (bắt đầu 

thực hiện từ tháng 8/2022). 

5. Có giải pháp cụ thể để nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục 

vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, 

nhất là cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc và giải quyết hồ sơ hành chính cho 

tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với việc 

giải quyết hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ chưa giải quyết nhưng đã quá hạn. 

6. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyết mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ để tổ chức, cá nhân 

thực hiện các dịch vụ công đã cung cấp. 

II. Nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức 

thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các trường hợp giải quyết hồ 

sơ hành chính trễ hẹn để đảm bảo việc xin lỗi đúng quy định, đúng thực chất, 

tránh hình thức, làm người dân, doanh nghiệp không hài lòng. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

2.1. Tập trung theo dõi, đôn đốc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 05/7/2022 của 

UBND huyện về triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; gắn với thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách 

hành chính của huyện. 

2.2. Rà soát đánh giá sự đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông 

tin và hướng dẫn các xã, thị trấn đầu tư đạt chuẩn hạ tầng công nghệ thông tin để 

đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, triển khai tốt các ứng dụng phần mềm đã đầu tư 

và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. 



2.3. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập các Tổ 

kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 tại các cơ quan, địa phương trong thời gian qua; qua đó nắm bắt, đề xuất tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Kiểm tra việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

trong việc cập nhật, đồng bộ hóa kết quả giải quyết giữa hồ sơ giấy và trên hệ 

thống để đảm bảo đồng bộ, kịp thời, giải quyết dứt điểm các hồ sơ đã có kết quả 

nhưng còn tồn đọng chưa cập nhật trên hệ thống. 

* Thời gian lập Tổ và tiến hành kiểm tra trong tháng 8/2022 và triển 

khai khắc phục các hạn chế trong tháng 9/2022. 

3. Phòng Nội vụ 

3.1. Tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và giai đoạn 

2021 - 2025 của huyện. 

3.2. Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại 

hạn chế của các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của huyện qua đánh giá phân 

tích của tỉnh; trong đó kế hoạch nêu cụ thể các nội dung hạn chế và trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai khắc phục và thời gian 

hoàn thành. Thời gian tham mưu ban hành kế hoạch: Trước ngày 15/8/2022. 

3.3. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, kiện 

toàn sắp xếp bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức 

thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được 

phê duyệt. 

3.4. Tập trung kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, 

nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số PAR 

INDEX, SIPAS, PAPI của huyện; đề xuất chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ 

được giao (nếu có). 

3.5. Tham mưu UBND huyện làm việc với một số phòng, ban chuyên 

môn và UBND các xã, thị trấn có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được giao (thời gian 

làm việc trong khoảng từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2022). 

3.6. Tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban 

chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức một số cuộc họp chuyên đề để 

tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, dẫn đến một số chỉ số thành phần của cải 

cách hành chính chậm cải thiện trong nhiều năm qua. 

4. UBND các xã, thị trấn 

4.1. Đề nghị cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách 

hành chính theo yêu cầu của Huyện ủy, căn cứ kết quả công tác cải cách hành 



chính hàng năm và việc cải thiện các chỉ số thuộc trách nhiệm địa phương để 

xem xét, đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm. 

4.2. Chỉ đạo rà soát những tồn tại, hạn chế của chỉ số đã chỉ ra qua kết quả 

của năm 2021, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ 

số thuộc trách nhiệm của địa phương. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn bố trí thời gian làm việc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp để kịp thời khắc phục chỉ số tại địa phương. 

4.3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị Bộ 

phận một cửa cấp xã trong giai đoạn 2 (năm 2021 - 2023) đối với các xã thực 

hiện năm 2022 (Phan Hiệp, Hải Ninh, Phan Sơn, Phan Hòa, Phan Điền). 

4.4. Thực hiện công khai đầy đủ với nhiều hình thức thích hợp về các chủ 

trương, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống của người dân, công khai 

các quy hoạch, trong đó bao gồm quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, dự án 

đầu tư và các thông tin có liên quan tiêu chí khảo sát, để góp phần cải thiện chỉ 

số PAPI hàng năm của huyện. 

4.5 Rà soát các nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách 

hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

của địa phương đề ra giải pháp thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế. Những tồn 

tại, hạn chế, khó khăn của địa phương đã kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện và các phòng chuyên môn của huyện nhưng chưa được xem xét giải 

quyết. 

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 có báo cáo cụ thể gửi 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20/9/2022. Nếu các 

phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và địa phương không thực hiện báo cáo 

việc khắc phục hạn chế theo nhiệm vụ nêu trên và không hoàn thành nhiệm vụ 

cải cách hành chính năm 2022 thì người đứng đầu đơn vị, địa phương sẽ chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và xem đây là nội dung đánh giá, xếp 

loại cán bộ, công chức cuối năm đối với người đứng đầu./. 

 
Nơi nhận: 
- TT (HU, HĐND) huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Phòng Nội vụ 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
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