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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TIẾN THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND  Tiến Thành ngày      tháng       năm 2023 
V/v tiếp triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính.  

 

                          Kính gửi:  

- Các PCT UBND phường; 

- Công chức chuyên môn phường. 

Thực hiện Công văn số 3262/UBND-NC ngày 30/12/2022 của UBND thành 

phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; 

Chủ tịch UBND phường yêu cầu: 

1. Công chức VP-TK phường:  

- Căn cứ Quyết định số 57QĐ-UBND ngày 11/01/2023 ban hành Kế hoạch 

Cải cách hành chính nhà nước năm 2023; Chương trình, kế hoạch công tác của 

UBND thành phố khẩn trương rà soát, ban hành Quyết định, Kế hoạch thực hiện 

hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố giao. 

- Phối hợp, đôn đốc các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát TTHC 

kịp thời, tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, hồ 

sơ giải quyết được theo dõi cập nhật, đầy đủ, kịp thời trên hệ thống phần mềm; Tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho 

người dân, tổ chức. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để hồ sơ 

trễ hạn giải quyết. Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức ở tất cả 

các lĩnh vực; tuyên truyền khuyến khích người dân khảo sát trực tuyến trên trang 

dịch vụ công của tỉnh và link khảo sát trực tuyến của phường. 

2. Giao Công chức VH-XH phụ trách Thông tin phường: Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú ý tuyên truyền kết quả 

xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trong giải quyết TTHC, những kết quả cải cách hành chính đã đạt được trong thời 

gian qua để người dân cảm nhận được sự quan tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền 

trong công cuộc cải cách hành chính của địa phương. 

3. Công chức TC-KT phường: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; triển khai việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách, công khai quy chế chi tiêu 

nội bộ và các biểu mẫu tài chính theo quy định. 

4. Công chức TP-HT phụ trách Tư pháp: Khẩn trương khắc phục những tồn 

tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra 801 của tỉnh đã chỉ ra (tại báo cáo kết quả kiểm tra số 

183/BC-ĐKT 801 ngày 21/11/2022 của Đoàn kiểm tra 801 tỉnh), cụ thể: 
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- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệp trong công tác ban hành kế hoạch kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hàng năm theo 

quy định. Đề nghị khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành các Kế 

hoạch theo thời gian quy định. 

4. Đề nghị các Phó Chủ tịch UBND phường: Thường xuyên theo dõi, chấn 

chỉnh công chức chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong 

việc thực hiện giải quyết TTHC, phán ánh kiến nghị của người dân; hoàn thành các 

chỉ tiêu cấp trên đề ra. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các bộ phận chuyên môn có liên quan triển 

khai thực hiện nghiêm túc./.                                                                    

Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH                                                             
-TT Đảng ủy-HĐND phường;                                                                  
-CT, các PCT UBND phường;          

-Như trên; 

-Lưu: VT.                                                                                                             
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