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Số:         /UBND-VP 
V/v tăng cường công tác triển khai, 

thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5985/UBND-THNV ngày 30/12/2022 của  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác triển khai, thực hiện 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 
468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 
thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên và phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả 
Công văn số 1381/UBND-NC ngày 15/4/2021 về triển khai thực hiện Chương 

trình số 12-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng 

các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, thực 
hiện có hiệu quả Công văn số 5360/UBND-NC ngày 23/11/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thứ 
hạng các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

3. Tăng cường các biện pháp vận động, tuyên truyền đến người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức về những lợi ích, hiệu 

quả của việc nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức 
trực tuyến; tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 467-CV/TU ngày 12/8/2022 của 

Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên 
địa bàn tỉnh.  

4. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân 
dân huyện; đề xuất sáng kiến và đăng ký sáng kiến mang tính thiết thực, hiệu 

quả đối với các nhiệm vụ cải cách hành chính góp phần nâng cao điểm số, thứ 
hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của huyện. 
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5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 
06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1227/QĐ-
UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá, công 

khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện 

và Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai 
thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.  

8. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc việc niêm yết, công bố, công khai thủ tục hành chính và 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
huyện, hạn chế xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tích hợp, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của cấp 
huyện trên Cổng dịch vụ công; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 và dịch vụ bưu chính 
công ích theo quy định. 

7. Phòng Nội vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định Nghị định số 
108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.  

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này 

và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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