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Kinh gui: - Các ca quan chuyên mon thuc UBND huyn; 
- Trung tm Van hóa, Th thao Va Truyén thông; 
- UBND các xã, thi tthn. 

Thre hin Cong van s 688/UBND-THNC ngây 24/6/2020 cüa Uy ban 
nhn dn tinh L?ng  Scm ye vic khàc phiic han  die, tn tai  trong trin khai nEim 
vi CCHC n5m 2019; nâng cao chat hrcmng, hiu qua cong tác CCHC nàm 2020 và 
nhfng nàrntiêp theo. 

Dêtiêp tue nãng cao hiu qua trong thijc hin cOng tác cãi each hãnh 
chmnh, nhât là thng cithng, trién khai thirc hin tot các giài pháp khãc pIc các chi 
sS chm diem dat thâp nàm 2019. Uy ban than dan huyn yéu câu thu tnthng các 
ca quan, dcmn vj tiêp tic qnan tam thic hiên hiu qua môt so nôi dung sau cii the: 

1. V khc phic nhfrng 
han 

ch& ton tai trong thirc hin nhim vii cäi 
cách hành chInh nàm 2019 yêu cu các ccr quan chuyên môn, UBND cap xã: 

1.1. Tip tue trin khai chi dao  thrc  hien  nghiêm the cOng tác cãi each hanh 
ehinh tai ccm quail, kp th&i tu7ên truyên, phát huy nhftng thâh tIch dä dat  drnmc, 
khàc phic nhthig han  chê yeu kern trong th%rc hin các ni dung CCHC tai ca 
quail. 

1.2. Tang clx&ng cOng tác quail trit can b, cOng chüc, viên chc, tao sr 
chuyên biên ye nhn thIrc, tinh than và thai d trong thtrc thi nhirn vii, phiic vii 
nh*n dan cüa di ngü can b, cong ehi'rc theo hithng lay si hài lông cüa ngithi 
dan lm thuóc do cht luçmng, hiu qua hoat dông cüa các co quan nhà nixóc, 
trong do hru các ni dung ngirYi dan, tO chuc dánh giá chua cao. 

1.3. Tuyên truyên, hu&ng dn và cung cp thông tin dy dü, kjp thmi cho 
ngithi dan và to chirc ye cong khai, minh bach  các th tic hành chiiih, tao diêu 

A A A A A A kiçn thun lqi nhat trong vice giai quyet, cung cap cac thu tiic hRnh  chmh, lqp 
th?ii giãi quyêt, tháo gO các vithng mtc, phãn ánh, kiên nghi cüa ngr&i dan và to 
chüc. 

A S • S A a - - A A A t 1.4. Bo tn day dii ban ghe, trang thiet bi; the biet, can quan tam bo fri can bo, 
cong chuc cO âà phâm chat, nàng lirc lam & b phn tip nhân và trâ kêt qua d 
hithng dk phuc vii tn tinh cho cá than, to chüc dn giài quyêt thà ttic  bath chink 
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1.5. Phông Ni v phôi hcip vói các c quan, dan vi lien quan tham mi.ru 

A - A * A A A A A UBND huyçn thirc hien dung quy dpih phap luat ye tuyen ding, ho nhiçm, dieu 
dng, Iun chuyên can b, Cong chüc; kjp then tha,r the cánb, cOng chüc, viên 
chi.'rc tham nhflng, lang phi, tiêu c17c, khOng dii diéu kiên ye dao dire, nng hrc, 
trinhd 

2. Trin khai các nhim vii, giãi pháp nàng cao chat lu'çmg, hin qua 

cOng tác cãi cách hành chmh 11am 2020 và nhfrng näni tip theo yen can các 
co' quan chuyên môn, UBND cp xã: 

2.1. Cu the hôa rnc tiêu, chi tiêu, nhiem  vii phát trién kinh t - xã hi nàm 
2020 g5n vth thrc hin day dii, kjp thi, sang tao  và Co hiu qua k ho?ch thrc 
hin các nôi dung, lTnh virc cOng tác cãi cách hành chinh nirn  2020 theo chirc 
ning nhiêm vi dixçrc giao. 

2.2. Quán triêt, ph bi&i cho can bô, cOng chirc, viên chirc nhn thüc dy 
dii, sâu sac ye nghia, tam quaii trçng ciia chi so cãi each hânh chInh, nhiing két 
qua, han chê, nhthig th4n  lçii, khO kh5n cüng nhi.r frách nhirn ciia tO chIrc, cá 
nhân trong triên khai các m1tc tiêu, chi tiêu, nhim vi. phát triên kinh té - xã hôi 
g&i vth thirc hin CO hiu qua cOng tác câi each hânh chinh närn 2020. 

2.3. Hoân thânh dy dii, dCing tin do Va cht ltro'ng các nhim vi., chi tiêu 
phát trin kinh té - xã hOi theo kê hoach, các nhim vi dirçrc UBND Iiuyn và cap 

Co thm quyên giao näni 2020. 

2.4. Tp trung xir icr, khc phiic các tn t?i,  han ch dixqc chi ra qua cOng tác 
kiêrn tra, thanh tra, hem toán dam bâo ni dung và thcn gian theo quy dnh. 

2.5. Taé tue ra soat, cia xuât phuong an don gian hoa thu tue hanh chinh, 
giam thanh phan ho so khong can thiet, cat glam thai gian gial quyet thu tiie hanh 
chinh; tang cu&ng ii'ng dimg cOng ngh thông tin qua nhiau hinh thirc trong giâi 
quyêt thi tic hành chInh; tuyên truySn, pho biên và khuyên khIch, to diêu kin 
thun Iqi nhât cho ngithi dan, tO chirc tiêp c?n,  thirc hin giâi quyêt thu tiic hãnh 
chinh, tuxmg tác v&i các cci quan hanh chmnh trên mOi trithng mang;  sir dg djch 
vu bun chirih cOng trong vic gCri h so vâ nhn két qua thu tic hânh chmnh. 

2.6. Van phOng FIDND và UBND huyn và UBND 4 xã chit dng trong 
viéc tu kiêm tra, dárih giá chat hrçmg hoat dng cira BO phn tiêp nhân và trâ kêt 
qua, nhat là track uhiem  ci.ia can be,,  cong chirc trong vic tiêp nhn, giái quyêt va 

ira két qua thit tiic hành chink cho ngix&i dan, to chirc; thixc hin nghiêrn vic xn 
lôi ngi.thi d5n, tO chirc khi h so tr han;  tang cithng bOi diräng chuyên mOn 
nghip vit cho di ngfl cOng chirc ti b phn tiêp nhn và ira kat qua cap xâ. 

27. Tiép ftc nghiên elm, cia xut, trian khai ka hoach, sang kian hoc giâi 
pháp mth dê áp dung viio cãi cách hanh chInh cita cci quan, don vj, gOp phan nang 
cao chat hxcng câi each hank chinh ctia huyn. 

2.8. PhOng Ni vi phi hcp vói các cci quan, don vj lien quan tham mini 
guitp UBNI) huyn tiêp titc sap xêp tO chirc b may các cci qnan.  don vj six nghip 
phit ll9p vâi yêu câu thtrc tiên, huh gçn, hot dng hiu hyc, hiu qua, diOi má'i mÔ 
hinh quãn l, cci the phit hçrp dê các don vi Sl:t nghip cong 1p cO nang hrc tir chit. 
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2.9. Các cci quan, don vj lien quan triên khai thirc hien t& ni dung 

Kê hoch so 15/KH-UBND ngày 20/01/2020 cia UBND huyn ye thrc hin 
cOng tác Cãi cách hnh chinh huyn Van Lang nam 2020; Ké hoach sO 148/KH-
UBND ngây 18/6/2020 cia UBND huyn ye triên khai các nhiin vii, giãi pháp 
nâng cao chi sO hiu qua qun trj và hânh chInh cOng cp tinh PAPI) tinh Lang 
Son nm 2020 trén dja bin huyn Van Lang. 

2.10. Van phông HDND và UBND huyn 

- Chü tn, don dc CáC cci quan chuyen mOn, UBND cap xã vic thirc hin 
các ni dung câi cách thñ tLlc  hânh chInh, thirc hin cci chê môt cira, cci chê mt 
cüa lien thông, trong dO tp trung vào mt sO ni dung tr9ng tam sau: 

+ Tip tc thut hin t& viêc cong b& cp nht dy dü, kjp thai và dang tãi 
cong khai thu tiic hành chmnh vào Ca s& dft lieu  quOc gia Va Trang thông tin din 
tü huyn. 

+Dôn dc các các cci quan chuyên mon cp nht dy dü các thu tçic hành 
I A A - S F A - A - A 4 chinh cap huyçn va cap xa theo nganh phu trach len Trang thong tm din ttx cua 

huyn; 

+ Thixrng xuyên phi hcip vii các cci quan chuyên mon cp nht, niêm yet 

day dCi cong khai các TTHC tliirc hin qua bô phn tiCp nhn và trã két qua. Don 
dôc kirn tra vic niêrn yet Cong khai các thu tuc hành chInh tai bô phn tiêp nhn 
vâ trã kêt qua tai UBND cap xã; dam bâo các quy trinh ni b giãi quyêt thu titc 
hành chinh dixçic cOng b ti 02 cp (huyn, xã; phn du 100% h so tip nhn 
và giâi quyét thu tiic hành chInh dóng thM han. 

+ Chii. tn, phi hcip v&i các cci quail, don vj tiêp tuc tham mmi UBND 
huyn phucing an don giân hóa thu tijc hãnh chInh, cat giârn thii gian giâi quyêt 
thu tl:tc hânh chinh tao diêu kin thun 1?i  cho ngu&i dan, tO chirc khi thirc hin 
thu tic hânh chInh. 

+ Phi hçip v&i các cci quan, don vi lien quan th&ig nht v phi.ro'ng thi'rc, 
d xuât danh mUC các thñ tuc hânh chinh dua ra thuc hién theo co chê "4 tichO" 
tai b phân tiêp nhan và trâ k& qua cüa huyn dam bâo phi. hQp vâi thijc tiên Va 

nguyen vQng cüa các to chi.rc, Ca nhân; 

- Nghiên cüu, d xut các giãi pháp, sang kin d nãng cao cht hrong 
phiic vu ngtthi dan, to chüc tai ho phn tiêp nhn vâ trâ kêt qua cüa huyn. 

- Thu&ng xuyên kim tra, dOn dc các dcm vi áp dimg h théng quán 1 
chat hxqng TCVN ISO 9001 nâng t lé 100% so TTHC duçic cOng bO áp dwig 
theo h thông quiin l9 chat lixong. 

- Chá frI, phi hcrp vâi các cci quan, don vi nâng cao cht krcing cung üng 
dich vi cOng tnrc tuyên müc do 3, 1m'rc do 4 và djch vi biru chInh cOng Icb; 
tuyên truyên, ph biên và tao diêu kiin  thun lçii nhât cho ngthi dan, to chüc tiêp 

can, tirong tác vâ thirc hin giãi quyêt thu tiic hành chinh trên mOi tnx1ng mng; 
tang ci.rmg sir dung dich vi him chInh cOng ich trong vic gui ho so vâ nhn ket 
qua thà tue hành chInh. 
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2.11. Phông Ni vti 

- Tip tuc râ soát, hithng din, thani mxu cho UBND huyên sp xp, kiên 
toàn to chüc ho may các co quan, don vi six nghiêp phii hqp v&i yêu câu thixc tiên, 
tinh gon, hoat dng hiêu ltrc, hiêu qua, dOi mói mô hInh quân I, có ccr the phñ 
hcip d các don vj sir nghiêp cong lap co nãng hxc tix thu. g5n vói day manh tinh 
gián biên ché. 

- Triên khai tOng hcip gi cp trOn h so thi tuyên cong chüc, thi nâng 
ngach cong chrc•, thi thàng hang  chüc danh nghê nghip theo nguyen tc canh 
tranh; kiêm tra, don dôc các co quaIl, don vj chap hânh nghiêm quy djnh ciia tinh, 
cáa Trung ixo'ng v tuyên diing CC, viên chüc vâ hO nhim  l5nh dao  quãn 1 

- Tham mmi t chüc tuyn dimg viên chirc theo diing quy dinh. 

- Chü frI. thuc hin các giãi pháp dng b nâng cao chat lixçing dôi ngi can 
b, cOng chirc, viên. chüc; day mnh cOng tác dào tao, bôi dix&ng can b, cOng 
chic dam bâo thuxc hin 100% clii tiêu k hoach dê ra; tang cithng giáo dic r 

thirc, trách nhim, k3 luât, k cuong cña dôi ngcI can b, cOng chrc, viên chi.'rc 
trong tIiirc thi cOng vii; phàn du 100% can b, cOng chüc cap xã dat  chuan theo 
quy djnh. 

- Tang c.thng cOng tác kim tra câi cách hành chInh, kim Ira vic ch.p 
hành k 1ut k cilong hânh chinh, vn hóa cOng vi nhám chân chinh kjp thai 
nhftng han  chê, thiêu sot trong thuc hin câi each hành chinh và nhftng hânh vi 
sách nhik cüa can b, cOng chic trong thirc thi cOng vi. 

- Phi hap vcci các co quan, don vi, tham khão, nghiên cüu nhftng sang 
hen, giâi pháp dê áp diing thrc hien  trén dja bàn huyn nhm nang cao hiu qua 
boat dng cña CáC co quan Nhâ nithc, cãi thin chi sO hài lông cña ngithi dan, tO 
chüc. 

- Chü tn, phôi hqp vâi CC co quan, don vi rà soát, diu chinh, b sung các 
tiêu chI xác dánh giá két qua thuc hiên nhiêrn vi cài cách hành chinh hang nam 
di vth CC Co quan chuyên mOn Va UBND các xã, thi trân trên dia bàn huyn 
Van Lang cho:pi. 

2.12. Phông Ti ëttIhh — Kê hoiich 

- Trin khai thirc hiên diing quy dmli V co ch ttr chu, tir chiu trách nhiêrn 
ye sir diing kinh phi quân 1 hành chinh dáng theo quy dinh tai Nghj djnh sO 
117/2013/ND-CP ngày 07/10/2013 cüa Chinh phü (Süa dOi, bO sung Nghi djnh 
130/20051ND-CP); Nghj djiih  sã 16/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 (Thay tile 
Nghj dlnh so 43/2006/ND-CP) cüa Chinh phil trén dja bàn huyén. 

- Don dc, kirn Ira tInh hInh thirc hin các ki&i nghj sau thanh Ira, kim 
Ira, kiêm toán nhà nithc v tâi chInh, ngàn sách dOi vãi the co qwrn  don vj; tang 
cithng hem Ira và chn chinh các sai ph?nl trong quàn 1r,  sü diing kinh phi qin 
1çr hnh  chinh tai co quan, don vj. 

- Chü tn, phi hap vâi the co quan có lien quan thijc hin giái ngàn k 
hoch dâu tix vOn ngãn sách nba nithc hang nni. 



5 
2.13. Phông Van hóa và Thông tin 

Cliii tn, phi hcrp vâi các c quan có lien quail, tharn miiu cho UBNI) 
huyn thi:rc hiên day dii, hiu qua và chat ltrcYng các jihiêrn vi dixcic giao ye iing 
dpng cong ngh thông tin trong quãn 1' hành chInh. 

2.14. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyén thông 

- Dy manh  Cong tác thông tin, tuyén truyn, dn ngtthi dan, t chrc v 
miic dIch, r nghia,. ni dung cña chi sO cãi cách hành chInh. 

- Tuyên truyn TTHC cung cp dich vii. Cong tnrc tuyên müc do 3,4; tuyên 
truyen viêc tiép nhOn hO sa, trâ kêt qua giái quyêt TTHC qua djch vi.i bini chinh 
cOng ich. Dam bâo trong nàm 2020 TTHC cung cap triic tuyên mirc do 3, 4 Va 
djch vt bixu chInh cong Ich cô hO scr phát sinh trong n5m. 

2.15. Be ngh Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn Va CáC doàn 
the chInh tn - xA hôi 

Phi hqp vói các ca quan, don vj tang cuông cOng tác tuyên truyn cãi 
cách hânh chiith, phO biên pháp 1ut vii Pháp 1ith sO 34/2007/PL-UBTVQH ciia 
Uy ban Thi..thng vii ,Quôc hôi ye thixc hiên din chii & xâ, th trin; tiCp thu, giii 
thich kip thô'i các hen nghj ciia ngithi din, tO chüc. 

3. Ch dO báo cáo: 

3.1. Các co quan chuyên rnôn, Uy ban nhin din các xã, th trn can ci'r ni 
dung ti cOng van xiy dirng báo két qua thc hin gfri ye Uy ban nhin dan huyn 
qua (Phông Ni vii) chm nhât ngiiy 18/12/2020. 

3.2. Plaông Ni viii: Cor quan ththngtrt:rc cOng tác Ciii cách hinh chInh ciia 
huyn CO trách nhiem  theo dOi, dOn dOc, tOng hçip huOng din, hem tra viec  thirc 
hin ciic nôi dung ti cong van, tong hcp Mo cáo UBND tinh (qua S Ni vi) kêt 
qua tnr&c ngiiy 3 1/12/2020. 

Uy ban thin din huyn yêu cu 1h dao  các co quail, don vi, UBND xã, 
th thin nghiêrn tiic tniên khai thitc hin./. 

Noi ,zl,ân: 
- Nbu trên, 
- UBND tinh (b/c): 
-S&Nt5ivi; 
- CT, PCT UBTND huyn; 
-UB M'ITQ và cácdoàn thêhuyn; 
- CPVP; 
- Trang thông tin din tir huyn 
-Liru: VT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

