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                                                          Kính gửi:  

                                           - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

                                           - UBND 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 và 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 tiếp tục duy trì, phát huy những mặt đạt được và kịp thời chấn chỉnh 

những hạn chế, thiếu sót đã được Sở Nội vụ chỉ ra tại Báo cáo số 2295/BC-SNV 

ngày 05/10/2022 nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn: 

- Trong công tác phối hợp, khi xây dựng quy chế phối hợp, các văn bản có sự 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; cần có sự chặt chẽ 

hơn nữa về trách nhiệm; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp khi được giao nhiệm vụ, 

khi tham gia phối hợp thì cũng phải quy định chức danh cụ thể (người có thẩm 

quyền quyết định), người đi thay (cấp phó hoặc chuyên viên) thì cũng gắn trách 

nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền. 

- Khi tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao việc cho các cơ 

quan, đơn vị liên quan cần xem xét thời hạn giải quyết cho phù hợp, tránh tình 

trạng thời hạn giao giải quyết quá ngắn ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian giải 

quyết công việc của các cơ quan, đơn vị được giao việc không đảm bảo theo quy 

định. 

- Tích cực học hỏi kinh nghiệm ở các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh trên lĩnh 

vực mình tham mưu, quản lý; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kiến thức chuyên môn trong công tác. 

- Cần thực hiện tốt hơn nữa trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến 

nghị, phản ánh của công dân, nhất là khiếu kiện, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai. 

V/v chấn chỉnh, khắc phục những 

hạn chế qua kết quả khảo sát lấy 

ý kiến CBCC đánh giá chỉ số 

CCHC của tỉnh 
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- Cố gắng khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC nhất là lĩnh 

vực đất đai ở mức thấp nhất. 

- Tăng cường công khai minh bạch thông tin trên tất cả các lĩnh vực; ứng 

dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các TTHC; tăng 

cường kiểm tra, giám sát giám sát đối với công chức, viên chức trong thực thi công 

vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập nghiên cứu xây dựng phương án, 

lộ trình tự chủ tài chính; phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND 

huyện đầu tư máy móc trang thiết bị để đơn vị cung cấp dịch vụ công với chất 

lượng tốt hơn. 

2. Các cơ quan sau đây thực hiện thêm một số nội dung: 

2.1. Văn phòng HĐND & UBND huyện: Thường xuyên cập nhật kịp thời 

các thông tin của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên Trang thông tin 

điện tử huyện. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND 

huyện xem xét kinh phí tự chủ cho các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học và 

THCS để các trường đủ chi cho các hoạt động có liên quan theo quy định. 

2.3. Phòng Nội vụ: 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, công chức, viên 

chức; tham mưu đề xuất tiêu chí và phương pháp đánh giá thực chất hơn nữa, nhất 

là để tránh sự cả nể hoặc tinh thần phê bình và tự phê bình không nghiêm túc trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Tham mưu UBND huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh mở; đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà 

soát, đề cử những công chức, viên chức có năng lực, tư duy đáp ứng yêu cầu để bố 

trí làm cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại Công văn này; đồng thời, 

tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nội vụ theo 

quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NVUyên 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                      Nguyễn Ngọc Thạch 
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