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                 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 139/UBND-VP7 ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau: 

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mục tiêu, quan điểm về cải cách hành chính 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm a Mục 3 Thông báo số 79/TB-VPCP 

ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ. 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cụ thể: tiếp tục 

rà soát, tham mưu cắt giảm TTHC tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp, đầu tư nguồn lực về tài chính, con người, lắng nghe ý kiến của người dân, 

tổ chức và các cơ quan, đơn vị, một cách cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính. 

c) Nghiêm túc thực hiện việc phân cấp, phân quyền theo quy định, cá thể 

hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức 

thực hiện nhất quán giữa các cấp chính quyền, chủ động xử lý, giải quyết công việc 

theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, cản trở, nếu 

vượt quá thẩm quyền thì mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. 

d) Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu cho 

UBND huyện thực hiện tốt việc rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về cải cách hành chính. 

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính 

quyền, các cơ quan, đơn vị về cải cách hành chính. 

e) Rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về TTHC trong nội bộ cơ 

quan, đơn vị, loại bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định 

không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
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g) Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC; nâng cao tinh 

thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện,  bộ phận một cửa cấp xã khi tiếp xúc, 

hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện 

tốt “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn 

nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hóa 

công sở 
1
; tiếp tục tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh; triển 

khai có hiệu quả Đề án đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

theo Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 

160/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện, gắn với chuyển đổi số trong 

hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, hướng tới người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần. 

h) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, đặc biệt tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp hiệu quả giữa hình thức làm 

việc trực tuyến và trực tiếp; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành 

hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm quy trình các bước giải quyết, thời 

gian giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, 

giảm chi phí. 

i) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của 

Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 

nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao 

năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ; phải căn cứ vào vị trí việc làm để 

mô tả công việc cần thực hiện, làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; 

tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức… 

k) Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

quốc gia, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số 

và xã hội số, công dân số. 

                                           
1
 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về quy chế văn hóa công sở trông các 

cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nội quy văn hóa công sở UBND huyện Kim Sơn ban hành kèm theo 

Quyết định số 9497/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện. 
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l) Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác cải cách 

hành chính, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục 

tiêu và là động lực trên tinh thần "của dân, do dân, vì dân", mọi chính sách phải 

hướng tới người dân, doanh nghiệp và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp đóng góp, xây dựng thẳng thắn, chân thành; tổ chức lấy ý kiến đóng góp 

của Nhân dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; khuyến khích tổ chức đối 

thoại với người dân và doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc 

để sửa đổi, bổ sung kịp thời và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp 

đóng góp, xây dựng vào công tác cải cách hành chính. 

m) Tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến 

độ và chất lượng để giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp và người dân, giải quyết các vấn đề phát sinh đặt ra từ thực tiễn. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

a) Tham mưu theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà 

soát TTHC, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông. 

b) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đôn đốc, hướng dẫn, 

thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC theo quy định. 

3. Phòng Nội vụ huyện: 

a) Tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính 

hằng năm của huyện; theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ về chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 

b) Tham mưu triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch đo lường 

sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; 

triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của UBND 

cấp xã. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các 

nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; đẩy 

mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện 

số hóa kết quả giải quyết TTHC. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

a) Chủ trì, tổ chức tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

cải cách tài chính công trên địa bàn huyện. 

b) Hướng dẫn, thẩm định và cấp phát dự toán kinh phí ngân sách nhà nước 

để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện theo quy định hiện hành. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng 

ghép với Báo cáo cải cách hành chính gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ 

huyện) đảm bảo kịp thời, theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và TT huyện; 

- CPVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ngọc 
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