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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀNH BỒ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 175 /TB-UBND        Hoành Bồ, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND huyện tại cuộc họp của Tổ công tác thực hiện nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính huyện Hoành Bồ ngày 02/10/2019 

 
 

 Ngày 02/10/2019, Tổ công tác thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính 

huyện Hoành Bồ (sau đây gọi chung là tổ công tác) họp đánh giá tình hình thực hiện 

công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 03 

tháng cuối năm 2019 và thảo luận thông qua Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản 

trị (chỉ số DGI) huyện Hoành Bồ năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng chí Tô Quốc 

Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác chủ trì cuộc 

họp, tham dự có các đồng chí thành viên tổ công tác. Sau khi nghe lãnh đạo cơ quan 

Tổ chức - Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 09 tháng 

đầu năm và ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên tổ công tác. Đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau: 

1. Phải xác định rõ cải cách hành chính nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên 

tục là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng 

cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ. Trên cơ sở các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác cải 

cách hành chính tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục tiêu và tiến độ 

đã đề ra, trọng tâm là Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện 

về Nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính của huyện (PAR INDEX); 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện tỉnh Quảng Ninh 

(DGI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Quảng 

Ninh trên địa bàn huyện Hoành Bồ năm 2019; Công văn số 817/UBND-TCNV ngày 

07/5/2019 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách 

hành chính năm 2019; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND 
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huyện về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị (chỉ số DGI) huyện Hoành Bồ năm 2019 

và các năm tiếp theo. 

2. Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ và có hiệu quả trên cả 06 nhiệm vụ 

của cải cách hành chính. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn 

giản, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, đặc 

biệt là thủ tục hành chính ở các lĩnh vực xây dựng (thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở), kinh doanh, đất đai, chính sách đối với người có công....; thường xuyên rà soát, cập 

nhật và niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính hủy bỏ tại Trung tâm Hành chính công 

huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn và trên cổng dịch vụ 

công (dichvucong.quangninh.gov.vn). 

3. Thực hiện ngay các giải pháp, nhất là bố trí cán bộ, đoàn viên thanh niên trực 

khu vực hỗ trợ người dân tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính để tư vấn, hỗ trợ, hướng 

dẫn các bước cụ thể để người dân sử dụng được dịch vụ công trực tuyến khi đến giải 

quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận 

một cửa hiện đại của các xã, thị trấn. Đảm bảo đạt tỷ lệ 60% thủ tục hành chính cung 

cấp mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, trong đó tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp 

nhận, giải quyết qua mạng. 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải 

quyết công việc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng chữ ký số cá 

nhân, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hòm thư công vụ và sử dụng các 

chức năng của phần mềm quản lý văn bản. Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên phần mềm một cửa điện tử. 

5. Giao các cơ quan chuyên môn phụ trách các nhiệm vụ của cải cách hành 

chính căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Quyết định số 4468/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát cụ thể nội dung từng tiêu chí để 

tự chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện, bảo đảm 

không để bị trừ điểm do lỗi chủ quan như báo cáo chậm thời gian, thiếu tài liệu kiểm 

chứng... 

6. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai, đưa vào sử dụng hệ thống tin nhắn thương hiệu “dịch vụ SMS 
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Brandname”  tới các hộ gia đình trên địa bàn, hoặc những người dân từ 18 tuổi trở lên 

phục vụ việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, công bố hoặc cảnh báo về các hoạt động 

điển hình, các nội dung người dân quan tâm như: Tình hình an ninh trật tự, an toàn 

giao thông, thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, quy hoạch sử dụng đất, đấu giá 

đất, phòng chống thiên tai ...; góp phần nâng cao sự hài lòng với hiệu quả hoạt động 

của chính quyền địa phương, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các hoạt động 

của chính quyền, nâng cao tính công khai, minh bạch của chính quyền.  

7. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, đề xuất nguồn kinh phí cấp bổ sung 

cho Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện hỗ trợ 100% cước phí sử dụng dịch 

vụ bưu chính công ích để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trong 03 tháng cuối năm 

2019.  

8. Giao Trung tâm Hành chính công huyện rà soát, lập danh sách danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã, nhất là 

các thủ tục hành chính liên thông có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích trình UBND huyện, để xem xét, chỉ đạo để nâng cao tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích trong trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm Hành 

chính công huyện là đầu mối tiếp nhận kết quả và phát hành kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích đối với các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính 

công huyện. 

 Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thông 

báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HU, HĐND huyện (B/cáo); 

- TT. UBND huyện (B/cáo) 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 

(đăng tin); 

- Lưu: VT. 

 
 

 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
                       

 

 

 

 
Trần Thị An 
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