
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1221/UBND-NV Văn Lãng, ngày 5 tháng  7  năm 2022 

V/v nâng cao hiệu quả công tác 

CCHC; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; chấp hành chế độ họp 

trong hoạt động, quản lý, điều hành 

của cơ quan hành chính nhà nước  

 

Kính gửi:  

- Các CQCM, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 336/TB-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân 

tích 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) tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

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

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; tiếp tục có những biện 

pháp, giải pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch 

vụ hành chính công cho người dân, tổ chức; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo 

đánh giá chất lượng hoạt động của các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, lấy kết quả Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị 

là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu; đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và gắn với công tác thi đua, khen thưởng. 

- Đề ra các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ 

quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ, công chức về kết quả triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của 

huyện, của tỉnh. 

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, 

đơn giản hòa thành phần hồ sơ, quy trình, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí đối với những hồ sơ thực hiện trực tuyến qua 

mạng. Công khai, công bố rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, giúp ngăn chặn 

tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực. 

Quyết liệt cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện CCHC, xử lý 

kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trách nhiệm thực 
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thi công vụ, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá 

nhân… 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Gắn chuyển đổi số với những 

nội dung của CCHC để thực hiện đảm bảo chất lượng, đạt được điểm số cao hơn trong 

năm 2022 và những năm tiếp theo; triển khai có hiệu quả nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng”, phát huy có hiệu quả kênh thông tin để tiếp nhận phản ánh tại hiện trường của 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên phối hợp với các phòng, ban, ngành của 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

của tỉnh, của huyện; các chính sách an sinh xã hội, chủ trương, chính sách mới của tỉnh, 

của huyện đến cơ sở; kịp thời tiếp thu, giải thích các kiến nghị của người dân để người 

dân đánh giá thực chất, khách quan. 

- Tiếp tục quán triệt trong đơn vị việc thực hiện các nội dung theo Công văn 

số 52/UBND-NV ngày 10/01/2022 của UBND huyện Văn Lãng về việc tiếp tục 

thực hiện chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá”.  

- Quán triệt Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chế độ hội họp trong hoạt động, quản lý, điều hành của cơ 

quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; chấp hành nghiêm chế độ hội họp theo 

quy định. 

2. Đoàn kiểm tra của huyện thực hiện theo Quyết định số 146/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2022 về tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Nội vụ huyện căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức 

xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.       
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; (B/c) 

- Sở Nội vụ tỉnh; (B/c) 

- Thường trực Huyện ủy; (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; (B/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện;  

- Các CQCM, ĐVSN trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 
Lê Tuấn Minh 
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