
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

Số:           /UBND-TCNV 
V/v tăng cường triển khai thực 

hiện công tác CCHC năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

    Sơn Dương, ngày      tháng 5 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; 
- Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 1416/UBND-NC ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện về cải cách hành chính huyện Sơn Dương năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 603/QĐUBND ngày 

30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành 
chính (CCHC), xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 
490/KH-UBND ngày 19/11/2021 về thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số huyện Sơn 
Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 588/KH-

UBND ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính huyện Sơn Dương năm 2022 và 
các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân huyện về 
thực hiện công tác cải cải hành chính. 

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Ủy ban 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao, đảm bảo tỷ lệ hoàn thành 100%.  

- Đổi mới tư duy, 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 cải 

cách hành chính; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân để đẩy 
mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính.  

- Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ cán bộ, công 

chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn 
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giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, 
giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và việc triển khai Đề án đổi 
mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới người dân 
chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần.  

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- 
NQ/TWngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để 

vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao năng lực, hiệu 
quả, điều hành, thực thi công vụ, xác định chức năng, quyền hạn của các cơ 

quan, đơn vị để tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ; 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. 

- Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Kế hoạch 

số 511/KH-UBND ngày 05/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ 

số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

- Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác cải cách 

hành chính, lấy người dân và 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; 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, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, xây dựng vào 

công tác cải cách hành chính.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện 

tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/9/2021 về việc  tăng cường thực hiện 
nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn huyện Sơn Dương. 

2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan 
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu 

quả công tác CCHC trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra việc thực 
hiện cải cách hành chính, đặc biệt việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; kịp thời báo cáo, đề xuất 
xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị vi phạm quy chế văn hóa công sở tại cơ quan nhà nước, có biểu hiện sách 

nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đưa kết quả thực hiện công tác 

CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí để bình 
xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân huyện theo 
quy định. 
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- Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW về một 
số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi 
mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức theo kế hoạch; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định; các giải pháp để tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đẩy mạnh việc 

thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

- Duy trì thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Bộ phận “Một cửa”; 

phối hợp với các cơ quan bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ 
tại Bộ phận “Một cửa” đúng theo quy định. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công 
việc của người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận “Một cửa” của huyện, làm ảnh 

hưởng đến kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. 

- Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trên cổng dịch vụ công (hệ thống 

thông tin một cửa điện tử) của huyện; công khai đầy đủ thủ tục hành chính bằng 
hai hình thức (tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của huyện). 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị để tham mưu giúp Ủy 
ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo hằng năm hoàn thành 100% nhiệm vụ và thực hiện chế độ thông tin, 
báo cáo đúng thời gian quy định. 

4. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chể; nâng cao chất lượng công tác ban 

hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép tuyên truyền 
công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung về xây dựng và phát triển 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
triển khai, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện; hướng dẫn UBND 
các xã, thị trấn mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
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7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc thực hiện có 

hiệu quả nội dung Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện và các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện năm 
2022 và các năm tiếp theo. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả cơ 
chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; tham mưu 
Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo kinh phí cho công tác CCHC theo quy định. 

8. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Cập nhật, đăng 
tải đầy đủ, kịp thời các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, bộ thủ tục 

hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, cá nhân thuận 
tiện trong tra cứu và thực hiện. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, 
cấp xã: Tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, vận động người 

dân, doanh nghiệp tăng cường giám sát đối với hoạt động của các cơ quan hành 
chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, 

nhất là giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch 
thông tin của các cơ quan nhà nước và sự phục vụ của các cơ quan hành chính 
nhà nước; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (T/hiện); 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (C/đạo); 
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện; 
- Chánh VP HĐND & UBND huyện; 
- Chuyên viên NC; 
- Lưu: VT, TCNV, Trang      b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giang Tuấn Anh 
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