
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022 
   

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến với 

các xã, thị trấn về kiểm điểm, đánh giá công tác Cải cách hành chính huyện 

Ý Yên 04 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới 

 

Ngày 20/5/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị 

trấn về kiểm điểm, đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) 04 tháng đầu 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tại điểm cầu của huyện: Đồng chí 

Nguyễn Tuấn Song - Phó Bí thư Huyện ủy, 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, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Tại điểm cầu các xã, thị trấn: có đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, 

các Phó Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa các xã, thị trấn. 

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

hiện công tác CCHC 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ CCHC thời gian tới, và 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 4 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, hoàn thành 

tiến độ 6/8 nhiệm vụ đề ra trong 4 tháng đầu năm theo Thông báo kết luận số 

66/TB-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Đến nay, các tồn tại, 

hạn chế, các tiêu chí CCHC bị trừ điểm đánh giá năm 2021 đã cơ bản đã khắc 

phục. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC 4 tháng đầu năm vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế: việc rà soát, cập nhật danh mục, nội dung TTHC và 

các nội dung niêm yết tại Bộ phận Một cửa UBND các xã, thị trấn chưa được thực 

hiện thường xuyên và đầy đủ; việc cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh của các xã, thị trấn, việc in phiếu tiếp nhận, phiếu kiểm soát hồ 

sơ và hoàn thiện sổ theo dõi chưa đầy đủ, chính xác; hồ sơ TTHC giải quyết quá 

hạn trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trường (cấp huyện) và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 21 xã, thị 

trấn. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện chưa đạt yêu 

cầu đề ra; đối với cấp xã mới chỉ phát sinh 12 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 tại 

04 xã; 16/31 xã, thị trấn chưa vận hành sử dụng trang thông tin điện tử. 

Để công tác CCHC năm 2022 có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được các 

chỉ tiêu, yêu cầu theo Kế hoạch đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 
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các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện 

ủy tại Văn bản số 290-CV/HU ngày 15/3/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 

các nhiệm vụ CCHC năm 2022. Tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ tại Thông 

báo số 66/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội 

nghị kiểm điểm, đánh giá công tác Cải cách hành chính huyện Ý Yên năm 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

- Tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác CCHC tại đơn vị, địa phương mình 

trong thời gian qua; căn cứ nội dung phương hướng nhiệm tại báo cáo số 116/BC-

UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện để triển khai thực hiện các công việc 

đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. 

- Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ giải quyết TTHC (đảm bảo đạt 100% từ ngày 

1/12/2022 đối với cấp huyện và từ ngày 01/6/2023 đối với cấp xã).   

2. Phòng Nội vụ 

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND huyện tập trung theo dõi, kiểm 

tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch cải 

cách hành chính 2022 của huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra trong thực hiện các nội dung của CCHC. Báo cáo kịp thời về 

UBND huyện, tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản để 

kịp thời chỉ đạo, nhắc nhở, xem xét kỷ luật theo quy định. 

- Tham mưu cho UBND huyện phương án luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức viên chức không giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện 

phải luân chuyển theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý, theo dõi công chức thực hiện 

nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa của huyện theo đúng quy định. Theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 

hồ sơ giải quyết TTHC vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa và lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn chấn chỉnh lại hoạt động của Bộ phận Một cửa, niêm yết các nội dung tại Bộ 

phận Một cửa theo đúng quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND các 

xã, thị trấn nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC mức độ 3, 4 và tỷ lệ trả kết quả TTHC 
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bằng văn bản ký số, văn bản số hóa đảm bảo tối thiểu 40% số lượng hồ sơ giải 

quyết TTHC đối với cấp huyện và 30% đối với với cấp xã. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông 

tỉnh tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về sử dụng 

hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; triển khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

trên Phần mềm Một cửa điện tử và hướng dẫn kĩ năng sử dụng các phần mềm, 

ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.  

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Triển khai kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 của huyện; kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch duy trì, cải tiến hàng năm. Tham mưu cho UBND huyện trong chỉ 

đạo, xét duyệt các đề tài khoa học công nghệ , sáng kiến về CCHC. 

6. Yêu cầu Tổ kiểm tra công vụ của huyện: tăng cường công tác kiểm tra 

công vụ, công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Kịp thời 

báo cáo UBND huyện về kết quả kiểm tra đối với các trường hợp Thủ trưởng, cán 

bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có sai phạm trong 

thực thi công vụ, trì trệ không thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch trong công 

tác CCHC để có biện pháp xử lý, kiểm điểm, kỷ luật theo quy định. 
 

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

huyện tại Hội nghị nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về kiểm điểm, đánh giá 

công tác Cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian 

tới. 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./. 

 

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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