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           Yên Mô, ngày         tháng         năm 2022 

     

                

Kính gửi: 

 

 
 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;  

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

           

         Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 

2022. Ngày 05/7/2022, UBND huyên Yên Mô đã ban hành văn bản số 

1367/UBND-NV về về việc rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ còn tồn tại về công tác 

cải cách hành chính năm 2021 và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. Để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Mô năm 2022, UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

           - Chủ tr  theo d i, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ để nâng cao chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, chỉ số hiện 

đại hóa hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

 - Rà soát đầy đủ, chi tiết các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao phụ 

trách gắn với các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện, khắc phục kịp 

thời các nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế trong năm 2021; cần có giải pháp nâng cao 

tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công ích.  

 - Tham mưu cho UBND huyện đầu tư, bổ sung trang thiết bị Bộ phận Một 

cửa huyện đảm bảo theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, 

cấp xã, không để tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm muộn và đặc biệt là tình 

trạng dừng hồ sơ, xoá hồ sơ trên hệ thống. 

 - Tham mưu cho UBND huyện theo d i đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 
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 - Thực hiện đầy đủ các bước quy trình duy trì áp dụng hệ thống quản  ý 

chất  ượng theo Tiêu chu n quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động hành 

chính của các cơ quan cấp huyện, cấp xã. 

 - Rà soát các nhiệm vụ còn tồn tại hạn chế trong năm 2021, thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công thực hiện trong năm 2022 nhằm nâng 

cao chỉ số hài lòng của người dân; chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính 

và chỉ số hiện đại hóa hành chính. 
 

         2. Phòng Nội vụ  
         - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2022;  

         - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách các nhiệm vụ về công tác 

cải cách hành chính tại văn bản số 1367/UBND-NV, ngày 05/7/2022 của UBND 

huyện; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số thành phần về cải cách 

bộ máy, xây dựng và nâng cao chất  ượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Ban hành kế hoạch và phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lấy phiếu điều 

tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính đối với UBND cấp xã. 

          - Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị 

trấn, kịp thời phát hiện tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải quyết.  

- Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp xây dựng báo cáo và cập nhật đầy 

đủ phần mềm quản  ý cán bộ, công chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có  iên quan thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo 

quy định và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ Kế hoạch đào 

tạo bồi dưỡng.  
 

3. Phòng Tư pháp  

- Chủ tr  theo d i, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ để nâng cao chỉ số thành phần về cải cách thể chế. 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp  uật; triển khai thực hiện hệ thống hóa VBQPPL và báo cáo về Sở Tư 

pháp theo đúng thời gian quy định. 
 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị viết đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, cấp huyện, 

trong đó chú trọng đến sáng kiến về cải cách hành chính về cách  ựa chọn đề tài và 

đưa ra các giải pháp đảm bảo tính mới và tính sáng tạo. 

- Phối hợp, tham khảo ý kiến các phòng chức năng chuyên môn của Sở 

Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh B nh về cách chọn đề tài, sáng kiến đảm bảo chất 

 ượng và đúng quy định. 
 

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Chủ tr , tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao chỉ số thành phần về 

cải cách tài chính công. 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công khai ngân sách của huyện và 

đôn đốc các đơn vị trực thuộc của huyện thực hiện công khai ngân sách đúng quy 

định; xây dựng báo cáo định kỳ gửi về Sở Tài chính đúng thời gian quy định.   
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- Tham mưu UBND huyện đề ra các giải pháp tăng nguồn thu đóng góp của 

các doanh nghiệp đối với ngân sách của huyện. Duy trì và nâng cao tỷ lệ đăng ký 

kinh doanh mới hàng năm trên địa bàn huyện.  
 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị  iên quan theo d i, hướng dẫn, 

kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

các nhiệm vụ của huyện trong đó  ồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác 

cải cách hành chính (lồng ghép các nội dung về công tác cải cách hành chính với các 

hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo như: Tọa đàm, băng rôn, kh u hiệu, bảng điện 

tử; tổ chức các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền và phổ biến pháp luật). 
 

7. Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện 

Lập 01 chuyên mục về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên tuyên 

truyền các nội dung  iên quan đến công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền cho 

tổ chức, người dân biết đến sự tiện ích của dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và 

dịch vụ bưu chính công ích (tổng hợp,  ưu các bài viết đã tổ chức tuyên truyền). 

  8. Bưu điện huyện 
  Đề nghị Bưu điện huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

Phối hợp với phòng Nội vụ triển khai điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải 

cách hành chính và đo  ường sự hài  òng của người dân, được tổ chức hàng năm 

đối với UBND cấp xã. 

9. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ được giao tại văn 

bản số 1367/UBND-NV, ngày 05/7/2022 của UBND huyện. Báo cáo kết quả thực 

hiện cải cách hành chính định kỳ gửi UBND huyện (qua phòng Nội vụ). 

- Thường xuyên bám sát các văn bản yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh tham mưu cho UBND huyện xây dựng các đề án, kế hoạch, báo 

cáo đúng thời gian quy định, tuyệt đối không để tình trạng chậm muộn quá thời 

gian quy định. 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức 

đối với tổ chức, công dân với phương châm “Sự hài lòng của người dân là thước 

đo chất  ượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước”. 

- Th m định, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ theo đúng thành phần quy định, 

không để tình trạng công dân phải đi  ại nhiều lần do th m định, hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ không đầy đủ. Thực hiện đầy đủ, đúng quy tr nh việc tiếp nhận và trả hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công, tuyệt đối để tình trạng hồ 

sơ trễ hẹn, tạm dừng hồ sơ hoặc xoá hồ sơ trên hệ thống. 

- Công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên 

Trang thông tin điện tử của huyện. Tăng cường xử  ý ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải 
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quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến motcua.ninhbinh.gov.vn. Phối hợp với Bưu 

điện huyện tuyên truyền cho người dân, tổ chức về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của 

việc gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế đã nêu trong kết quả th m 

định, xác định chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân; thường xuyên bổ sung 

trang thiết bị và duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự rà soát các tiêu chí, 

tiêu chí thành phần được phân công phụ trách, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc 

phục các tồn tại hạn chế trong năm 2021, chủ động tham mưu cho UBND huyện 

xây dựng Đề án, kế hoạch, báo cáo và các tài  iệu kiểm chứng theo yêu cầu tại 

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ 

tỉnh Ninh B nh. Nội dung các nhiệm vụ đã giao cho các cơ quan, đơn vị phải hoàn 

thành trước ngày 31/12/2022 và báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để 

tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ tỉnh Ninh B nh theo quy 

định./. 
 

 

Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin, điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
  NH_NV (35) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

An Đôn Nghĩa 
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