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Thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công tác cải cách hành chính; 

nhằm chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải 

cách hành chính năm 2023 đã được đề ra tại Kế hoạch số 39/KH-VPUBND 

ngày 30/12/2022, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Nhiệm vụ chung của các phòng, ban, đơn vị là đầu mối thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC; tập 

trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính phải quyết 

liệt, liên tục, khoa học, hợp lý và hiệu quả.  

- Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức 

năm 2022, các phòng, ban, đơn vị phải tổ chức họp quán triệt, rút kinh nghiệm 

để có giải pháp cải thiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của Văn phòng; phân công, phân nhiệm công chức, viên 

chức thực hiện nhiệm vụ rõ ràng để kiểm soát công việc; tránh trường hợp phân 

công nhiệm vụ chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.  

- Hàng tháng, phải theo dõi, đánh giá việc thực hiện; kết quả phải được đo 

đếm bằng các chỉ số định lượng cụ thể. 

2. Các phòng khối tham mưu tổng hợp 

- Chủ động nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để 

nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh; nhất là các văn bản tổ chức, triển khai thực hiện các cơ 

chế, chính sách, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và khả thi nhằm dỡ bỏ các rào cản, 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người 

dân, doanh nghiệp.  

- Phối hợp với phòng kiểm soát thủ tục hành chính tập trung rà soát quy 

trình giải quyết nội bộ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất 

đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng... 
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3. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 

- Tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục 

rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục có tần suất 

thực hiện giao dịch cao (lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, giao thông vận 

tải, đầu tư, tài chính công...). Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện 

của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp 

xã khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Tập 

trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.  

- Tăng cường công tác tham mưu cung cấp DVC trực tuyến, đặc biệt tập 

trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết 

định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ chỉ số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC theo Quyết định 

số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thống kê, rà soát, 

đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo chất 

lượng và tiến độ theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt. 

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện thanh toán trực tuyến 

trên Cổng DVC Quốc gia được dễ dàng, thuận tiện. 

4. Phòng Tổ chức Hành chính 

- Tập trung tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản về chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực nghiên cứu, triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính của Văn phòng năm 2023. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các 

kết quả đạt được công tác cải cách hành chính của tỉnh, của Văn phòng đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần trách 

nhiệm và sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính đã 

đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

chức năng quản lý Nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh nhằm kịp thời phát 

hiện những văn bản không còn phù hợp để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm 

quyền. 

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ. Triển khai nhiệm 

vụ, công việc phải rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn 

với bố trí nhân lực phù hợp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc 



3 
 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ về công tác 

cải cách hành chính. 

- Tăng cường công tác tham mưu thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm 

trọng điểm, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. 

- Tích cực tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thực 

hiện công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, giai đoạn 2021-

2025 nhằm hoàn thành mục tiêu Đề án thực hiện công tác cải cách hành chính 

của Văn phòng giai đoạn 2021-2025 đã được đề ra tại Kế hoạch số 13/KH-

VPUBND ngày 19/3/2021; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính. 

5. Phòng Quản trị Tài vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính theo quy định. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, sự năng 

động, sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý thu, chi trong việc thực hiện 

cơ chế tự chủ của đơn vị; nâng cao chất lượng dịch vụ để giảm dần sự hỗ trợ của 

ngân sách. 

6. Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

- Tích cực tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm 

và sự thân thiện của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công. 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng nội 

dung thông tin, tuyên truyền về thực hiện TTHC, đặc biệt là dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến để người dân, tổ chức dễ tiếp cận, biết và hiểu rõ 

tiện ích, tăng cường sử dụng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC (trọng 

tâm là lĩnh vực đất đai). Tiếp tục triển khai các giải pháp hạn chế hồ sơ chậm 

muộn. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo nêu trên, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Văn phòng; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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