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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính  

và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022 

 

Ngày 02/11/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm 

điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 

2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Song - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng 

dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đồng chí là thành 

viên Tổ công tác đôn đốc theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC và xây dựng 

chính quyền điện tử của huyện. 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện công tác CCHC thời gian qua, Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số 

CCHC năm 2022 huyện Ý Yên và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các 

ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn dự hội nghị. Đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau: 

Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn đã tập trung cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC và đã 

đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với 

kế hoạch đề ra, đặc biệt là tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4, số hoá hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC 

tại cấp xã còn rất thấp.  

Để công tác chấm điểm CCHC năm 2022 của huyện và các xã, thị trấn đạt 

kết quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; xác định rõ vai trò, trách nhiệm 

người đứng đầu về chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm chính về công tác CCHC 

theo lĩnh vực được phân công và của địa phương; trong thời gian tới cần tập trung 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về thực hiện Kế hoạch chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ chức năng nhiệm 

vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, bám sát nội dung Bộ chỉ số CCHC tham 

mưu cho UBND huyện thực hiện tự chấm điểm, tự đánh giá lĩnh vực đơn vị phụ 

trách. Khắc phục những tồn tại hạn chế, cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng đảm 

bảo đạt mục tiêu đề ra 80% điểm trở lên như đã ký cam kết. 
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- UBND các xã, thị trấn thực hiện tự chấm điểm đánh giá chỉ số CCHC theo 

bộ Chỉ số năm 2022, đảm bảo hoàn thành các mốc thời gian theo kế hoạch đề ra. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022 

2.1 Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa phải cập nhật đầy đủ, 

kịp thời, chính xác 100% hồ sơ giải quyết TTHC (baogồm cả hồ sơ giải quyết 

TTHC lĩnh vực Chứng thực) lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tuyệt đối không 

được để hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công. 

Các hồ sơ được cập nhật lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phải 

vào sổ theo dõi của Bộ phận Một cửa đầy đủ và in đủ phiếu tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

2.2 Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai ngay việc nhập hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến đối với 100% hồ sơ liên thông phát sinh. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Kinh tế - Hạ tầng 

nhập 100% hồ sơ phát sinh ở mức độ 4, bắt buộc phải thực hiện thanh toán trực 

tuyến đối với tất cả các hồ sơ phát sinh. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện số hoá đối với 100% hồ sơ 

phát sinh mức độ 2 (bao gồm việc lập tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia và số hoá kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh). 

- Yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của phòng chuyên môn, đôn đốc, hướng dẫn công chức chuyên môn các xã, thị 

trấn thực hiện các nhiệm vụ CCHC nói chung và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hoá hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán 

trực tuyến trong giải quyết TTHC nói riêng, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 

2.3 UBND các xã, thị trấn 

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung cao trong chỉ 

đạo đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hoá hồ sơ, 

trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. 

Trong tháng 11 và 12/2022, mỗi tháng các xã, thị trấn phải đạt tỷ lệ như đã 

ký cam kết, cụ thể như sau: 

+ Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 85%.  

+ Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 50%. 

+ Tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 70%. 

+ Tỷ lệ trả kết quả điện tử đạt 80%. 

Toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC ở mức độ 2 phải được tạo tài khoản cho 

công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và phải số hoá kết quả giải quyết trên 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
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2.4 UBND huyện Giao Phòng Văn hoá - Thông tin huyện thường xuyên 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện đẩy mạnh sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hoá hồ sơ, trả kết quả điện 

tử và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC; định kỳ thứ 6 hàng tuần tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng 

mắc. 

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và 

một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022. UBND huyện yêu cầu các Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội 

dung trên và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong 

việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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