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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-NV 
V/v thực hiện Kết luận của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

nghe báo cáo kết quả rà soát các 

tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ 

số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính, Chỉ số CCHC.  

         Yên Định, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:   

    - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 

    - Các ngành, đơn vị có liên quan. 
 

 Thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tại 

cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC năm 2019; phương hướng khắc 

phục, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC năm 2020 

của tỉnh Thanh Hóa. 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Định 

trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc 

UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phải xác định rõ cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng để tập trung 

chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi 

công vụ và phải xem cải cách hành chính là yếu tố then chốt tạo thành công góp 

phần vào sự phát triển của huyện. 

2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung cải cách hành chính; kiểm tra, đôn đốc 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện các nhiệm 

vụ cải cách hành chính; xây dựng quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; 

đồng thời tăng cường cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng 

các dịch vụ công; giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-

UBND huyện tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế văn 

hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Yêu cầu các phòng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính của huyện, như: Văn phòng HĐND-UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài 



 

 

chính, Văn hóa – Thông tin huyện, căn cứ các chức năng, nhiệm vụ được giao, 

tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để những 

tiêu chí bị mất điểm trong năm 2019 (là tiêu chí số 3: Cải cách TTHC, tiêu chí số 

5: Tài chính công và tiêu chí số 7: Hiện đại hóa nền hành chính). 

4. Giao Phòng Nội vụ làm đầu mối tổng hợp đề xuất của các đơn vị, báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện để được giải quyết kịp thời; đồng thời, theo dõi, tổng hợp 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị gắn với theo dõi, đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

5. Giao Văn phòng HĐND-UBND kiểm tra việc thực hiện niêm yết công 

khai thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2949/UBND-KSTTHC ngày 

12/3/2020 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020; nghiêm túc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định 

tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đề xuất báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm đối với các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và người đứng đầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong trường hợp 

để xảy ra vi phạm. 

6. Giao các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung xử lý văn bản, 

hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Chỉ thị 

số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và ứng dụng phòng họp 

không giấy tờ; tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

công trên môi trường điện tử. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh huyện, Bưu điện 

huyện phối hợp với UBND huyện (Phòng Nội vụ, các phòng, đơn vị có liên quan) 

và UBND các xã, thị trấn trong quá trình khảo sát, phúc tra, giám sát việc điều tra 

xã hội, đảm bảo khách quan và đúng quy định của pháp luật. 

8. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch, UBND các xã, thị 

trấn tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp hưởng ứng sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

                 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH       

 

 

 

 

 

      Lê Xuân Thành 



 

 

 


		thanhlx.yendinh@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-11T14:07:46+0700


		2020-08-11T14:07:54+0700


		2020-08-11T14:10:11+0700


		yendinh@thanhhoa.gov.vn
	2020-08-11T14:11:23+0700




