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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cải hành chính năm 2022 

 

Ngày 21/10/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải 

cách hành chính (CCHC) năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh 

Văn - Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên 

và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao 

động TBXH, Văn hóa và Thông tin, Dân tộc, Trung tâm VHTT&TT, Chi nhánh 

Văn phòng đất đai huyện; Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa huyện; Chủ 

tịch UBND, Công chức phụ trách CCHC các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2022; những 

khó khăn, vướng mắc và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện kết luận: 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nỗ lực, 

cố gắng thực hiện cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch như: Việc 

triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh đảm bảo kịp thời; 

công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng theo quy 

định; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời; triển 

khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng theo quy 

định; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế chi tiêu 

nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động của cơ quan đã có chuyển biến rõ nét; việc tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ tương đối cao;... Chủ tịch 

UBND huyện biểu dương những cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung về 

CCHC năm 2022, đồng thời nghiêm khắc phê bình một số cơ quan, đơn vị chưa 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện các nội dung CCHC.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 

Chỉ số PAR INDEX năm 2022 đạt thấp; việc ban hành kế hoạch CCHC của một số 

đơn vị còn chậm; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; việc 

thực hiện kiểm tra CCHC của huyện, xã chưa đảm bảo yêu cầu; việc thực hiện 

đánh giá, xếp loại kết quả CCHC cấp huyện, xã còn nhiều hạn chế; việc giải quyết 

thủ tục hành chính có hồ sơ còn chậm muộn; tỷ lệ hồ sơ chứng thực bản sao điện 
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tử từ bản chính còn thấp; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn đạt thấp; việc tham mưu UBND 

huyện quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và quy chế 

làm việc của một số đơn vị ban hành chưa kịp thời; tỷ lệ văn bản không ký số toàn 

huyện còn cao, cá biệt có đơn vị chưa ký số văn bản nào,... 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện các nội dung nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số 

CCHC của huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn 

kiểm tra - Sở Nội vụ đã chỉ ra và thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Rà soát các nội dung CCHC của cơ quan, đơn vị (chi tiết đến từng nội 

dung, chỉ tiêu) để tập trung chỉ đạo thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các thủ tục 

hành chính của ngành, lĩnh vực phụ trách (thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn thực hiện) đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Rà soát quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC để nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong thực hiện công tác CCHC. Khắc 

phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, tránh tình trạng hạn chế khuyết 

điểm lặp lại qua các năm không khắc phục (việc ban hành kế hoạch, việc thực hiện 

chế độ báo cáo, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm bảo,...).  

3. Thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Thực hiện nghiêm 

việc ký số, chuyển và nhận văn bản điện tử đạt tỷ lệ 100% (không bao gồm văn 

bản mật). Khẩn trương rà soát chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ cho cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 

tục hành chính đối với 25 DVC thiết yếu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 1629/UBND-KSTT ngày 18/5/2022. Đồng thời đề xuất cấp mới chữ 

ký số cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 

4. Triển khai bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp 

xã theo Công văn số 2409/UBND-KSTT ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động 

của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 



3 

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng 

kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng hàng năm 

đảm bảo sát thực tế, chất lượng, hiệu quả. Tham mưu văn bản đề nghị Ban Cơ yếu 

Chính phủ cấp mới chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị chưa có chữ ký số và các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo Đề án 

06. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục thay đổi thông tin liên quan hoặc 

thu hồi chữ ký số đối với các cá nhân khi có thay đổi vị trí công tác, nghỉ việc,… 

để đảm bảo an toàn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

7. Giao phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn; báo cáo kết quả thực hiện CCHC hàng tháng, 6 tháng, 

năm. Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để tham mưu 

UBND huyện đánh giá, phân xếp loại cuối năm của các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2022. Thừa lệnh Chủ tịch UBND 

huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn Tân Uyên biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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