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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành của UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 
 

Thời gian qua, Tổ Kiểm tra công vụ của Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành 

kiểm tra tại một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các 

xã, phường, thị trấn. Kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế 

trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ hành chính, nhất là việc niêm 

yết, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (các 

tồn tại, hạn chế đã được Tổ Kiểm tra công vụ thông báo cho các đơn vị được 

kiểm tra). Vì vậy, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân 

và doanh nghiệp của tỉnh trong những năm qua xếp thứ hạng cao. 

Để khắc phục ngay tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc 

quyền quản lý 

- Khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Tổ Kiểm tra công vụ đã nêu; 

- Thực hiện nghiêm về kỷ luật, kỷ cương công vụ hành chính, văn hóa công 

vụ, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính, nếu quá hạn phải xin lỗi theo 

quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các thủ tục hành 

chính dưới hình thức nhận ủy quyền, làm thay, làm hộ cho công dân, tổ chức để 

trục lợi; trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định; 

- Rà soát, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết trên Công thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh rà soát, đăng tải, cập nhật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, thống nhất dữ liệu về 

thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh Nam Định với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thống nhất cách thức trả kết 

quả các thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử, tránh trường hợp cập 

nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính không đúng như hiện nay. 
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3. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc niêm yết 

đầy đủ, kịp thời các nội dung theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và Bộ phận một cửa của 

UBND các cấp. 

Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn 

vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8. 

                                                                                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Phạm Đình Nghị 
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