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                Kính gửi:   

                                  - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;  

      `                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.   

            
 
 

Thực hiện văn bản số 510/UBND-VP7 ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và Kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình; văn bản số 522/UBND-VP7 ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về chấn chỉnh 

công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC; căn cứ báo cáo số 121/BC-TCT ngày 

09/12/2021 của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác kiểm tra, giám 

sát công tác CCHC và kiểm soát TTHC đối với các sở, ngành, địa phương. Trong thời 

gian tới, Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất tại UBND cấp huyện, 

cấp xã, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục 

hành chính, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chung đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn 

-  Tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 

2021 theo kế hoạch năm. Tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch số 136/KH-UBND 

ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-

2030; kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 25/11/2021 kế hoạch cải cách hành chính huyện 

Yên Khánh giai đoạn 2021-2030. 

- Tổ chức rà soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 38/KH-

UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành 

chính”, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 3/8/2021 của UBND tỉnh về khắc phục tồn 

tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021; Kế hoạch 

số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với 

chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Tập trung rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách 

hành chính, nhất là những tồn tại hạn chế trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính ở cơ quan, đơn vị quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng 

cường giám sát chặt chẽ quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 



chức thuộc quyền; xét xét, xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trực 

tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có hành vi ứng xử thiếu văn hoá, nhũng 

nhiễu, có hành vi tiêu cực, vụ lợi...; rà soát, tham mưu sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính đồng bộ với mức độ đã được quy định tại Quyết định số 717/QĐ-

UBND ngày 10/09/2021 của UBND tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện việc giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng các video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để trình chiếu thường xuyên tại Bộ phận Một cửa các cấp 

và trên truyền hình, các trang mạng xã hội để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

-  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình điện tử về tiếp 

nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện: bố trí, phân công nhiệm vụ công chức làm 

việc tại Bộ phận Một cửa hợp lý, khoa học, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc các lĩnh vực Tư 

pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Giáo dục thực hiện nhập thông tin, số 

hóa, luân chuyển giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm đảm bảo đúng quy 

định, thực hiện đầy đủ việc lập Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC 

theo quy định. 

- Rà soát, tổ chức thực hiện việc số hóa các TTHC bằng giấy còn hiệu lực cần số 

hóa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Cập nhật ngay các TTHC và Danh mục TTHC mới ban hành để công dân, 

tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC tra cứu, thực hiện; bãi bỏ ngay các quy định về 

việc tiếp, giải quyết TTHC theo từng lĩnh vực của từng ngày trong tuần. 

- Bố trí, phân công cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa 

cấp xã đảm bảo đủ để tiếp nhận tất cả các hồ sơ về TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã theo quy định. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế 

văn hóa công sở và chức trách, nhiệm vụ được phân công, có giải pháp cụ thể nâng 

cao vai trò, trách nhiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, 

giải quyết TTHC và trả kết quả tại Bộ phận cấp xã. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các 

nội dung trên. Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết 

quả khắc phục về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) xong trước ngày 15/01/2022./. 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

                   Nguyễn Xuân Tuyển  
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