
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Số: 1163  /UBND-NV 
Khắc phục những tồn tại, hạn 

chế, đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Yên Khánh, ngày  29  tháng 9 năm 2020 

 
 

           Kính gửi:    

        - Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;  

      `          - UBND các xã, thị trấn.   

            
 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) năm 2019 vừa được UBND tỉnh công bố, huyện Yên Khánh: chỉ số PAR 

INDEX đạt 64,15/75 điểm; chỉ số SIPAS đạt 22,18/25 điểm, chỉ số cải cách hành 

chính nói chung của toàn huyện đạt 86,33%/100%, xếp thứ 4/8 huyện, thành phố 

thuộc tỉnh, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2018, như vậy trong 02 năm liên tiếp 

(2018, 2019) giảm 02 bậc so với năm 2017 (xếp thứ 2/8 huyện, thành phố). 

Qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần bị giảm 

điểm hoặc chưa đạt yêu cầu của Bộ Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) đề ra do 

một số cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo để cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần, 

cụ thể như: việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao còn nhiều việc chậm, muộn so với tiến độ, thời gian yêu cầu (theo thống kê, 

trong năm 2019, toàn huyện còn 21 nhiệm vụ chậm), việc niêm yết các TTHC trên 

trang thông tin điện tử của huyện thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; 

trong năm 2019, vẫn còn công chức cấp xã vi phạm bị xử lý kỷ luật; một số đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện công khai tài chính chậm so với thời gian quy định; 

tỷ lệ văn bản điện tử của các đơn vị mới đạt 75%; tổng số dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 mới có 59 thủ tục, tỷ lệ phát sinh hồ sơ mới đạt 30/59 = 50%; trong 

năm không có hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; chưa có hồ sơ TTHC tiếp nhận qua 

dịch vụ bưu chính công ích (đạt 0%); chưa đăng tải và cập nhật hệ thống quản lý 

chất lượng trên trang thông tin điện tử; tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách huyện của 

khu vực doanh nghiệp và tỷ lệ đăng ký kinh doanh mới trên địa bàn huyện năm 

2019 thấp hơn năm 2018 … 

Để tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS 

của huyện năm 2020 và các năm tiếp theo, khắc phục các chỉ số thành phần còn 

yếu, bị giảm điểm, nâng cao xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện,     

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả các Chỉ số PAR INDEX, 

Chỉ số SIPAS năm 2019 của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;  

tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ số, chỉ số thành phần, tiêu chí thành 

phần, đặc biệt tập trung vào các chỉ tiêu giảm điểm, thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách 



nhiệm của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc 

phục triệt để trong năm 2020 và các năm tiếp theo; nghiêm túc kiểm điểm, xác 

định rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức đối với những chỉ tiêu giảm 

điểm, chỉ rõ những hạn chế của từng nội dung kết quả của Chỉ số trong năm 2019. 

- Nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện, xã. 

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến mới 

trong công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen 

thưởng. Đồng thời bố trí đủ nguồn lực cho công tác CCHC; 

 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy 

định của Chính phủ; nâng cao số lượng thủ tục hành chính (TTHC) liên thông; 

không để hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các TTHC; có giải pháp chấn 

chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong tiếp 

nhận và giải quyết TTHC. 

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

Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tổ 

chức đánh giá và công khai kết quả đánh giá, giải quyết thủ tục hành chính theo 

quy định. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;  

- Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để có giải pháp cụ thể nâng 

cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phối hợp 

với cơ quan bưu điện để 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. 

2. Phòng Nội vụ 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện của các cơ quan nhà nước các cấp. Xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua 

kiểm tra, giám sát; 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm vị 

trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức 

theo quy định. Tăng cường giáo dục ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội 

ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để 

nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ CBCCVC nhằm hạn chế vi phạm đến mức phải xử 

lý kỷ luật  

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác cải cách 

hành chính nói chung và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bộ phận một cửa: 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị công khai tiến độ, kết 

quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của các cơ 



quan, đơn vị; tổ chức đánh giá và công khai kết quả đánh giá giải quyết thủ tục 

hành chính theo quy định. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án nâng cấp trung tâm Một cửa liên 

thông theo hướng hiện đại. 

- Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ quy trình, thủ tục, biểu mẫu, phí, lệ 

phí, lịch trực theo đúng quy định. Nghiêm túc thực hiện việc ghi chép phiếu hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ, phiếu hẹn, sổ theo dõi và giải quyết thủ tục hành chính. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 

và luân chuyển hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn do không kết thúc trên hệ thống. 

4. Phòng Tài chính kế hoạch 

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công khai tài chính đúng 

thời gian quy định và minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các kiến nghị sau 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đối với các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh các sai phạm 

trong quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại các đơn vị cấp xã; 

- Tham mưu UBND huyện biện pháp phấn đấu nâng tỷ lệ hộ đăng ký kinh 

doanh mới trong năm 2020 và các năm tiếp theo luôn đạt 30% trở lên. 

5. Phòng Kinh tế và hạ tầng 

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

Kế hoạch của UBND tỉnh về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan. 

- Kịp thời đăng tải và cập nhật hệ thống quản lý chất lượng trên trang thông 

tin điện tử của huyện. 

6. Phòng văn hóa Thông tin 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai và thực hiện tốt các chức năng, tính năng 

kỹ thuật của Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết 

định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC; 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

trong báo cáo cải cách hành chính cuối năm 2020.  

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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