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V/v Đề nghị thực hiện các biện 

pháp khắc phục hạn chế chỉ số 

cải cách TTHC, nâng cao Chỉ 

số SIPAS và PAR INDEX. 

 

 

 

                    Kính gửi: 

           - Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện;  

           - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3999/VP-TTPVHCC, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Đề nghị thực hiện các biện pháp khắc phục 

hạnh chế chỉ số cải cách TTHC, nâng cao chỉ số SIPAS và PAR INDEX. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đó nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện yêu cầu các 

Phòng chuyên môn trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác cải cách TTHC; đẩy mạnh công tác viết tin, bài phản ánh về kết quả, 

tiến độ triển khai thực hiện các nội dung thực hiện Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 

hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên Trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ 

phục vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho 

người dân và tổ chức.  

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tích cực cải thiện lề lối 

làm việc, thực hiện nghiêm túc quy trình nội bộ trong giải quyết các nhiệm vụ. 

Cập nhật thường xuyên, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện lên Hệ thống quản 

lý cơ sở dữ liệu theo dõi, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

theo quy định. 

2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đúng quy trình, đúng 

quy định; thực hiện nghiêm quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông; chú trọng hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy 

đủ, chính xác, tuyệt đối không để cá nhân, tổ chức phải đi lại quá 01 lần để bổ 

sung hồ sơ…  
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Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết 

TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết. Tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc phục, đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ khi có tình trạng chậm hạn giải quyết TTHC.  

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm công chức có hành vi gây 

phiền hà, sách nhiễu, gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định. Từ đó 

nâng cao chất lượng phục vụ; hỗ trợ nâng cao mức độ hài lòng, giảm tỷ lệ phát 

sinh phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với việc phục vụ, 

giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, áp 

dụng triệt để các biện pháp công nghệ đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC, nhằm 

tăng tỷ lệ trả kết quả trước và đúng hạn, giảm thiểu số lượng hồ sơ trả kết quả 

giải quyết quá hạn.  

Phấn đấu thực hiện 100% số lượng hồ sơ TTHC phát sinh tại Bộ phận 

Một cửa các cấp được tiếp nhận và xử lý, cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn kết quả 

giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử ngay trong năm 2021. 

4. Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, cập nhật kịp thời, chính 

xác về số lượng và nội dung cụ thể của TTHC, quy trình nội bộ trong giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống một cửa điện tử của tỉnh, trên Trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

Thiết lập Banner "Thủ tục hành chính" trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị liên kết tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.langson.gov.vn (có hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

5. Tiếp tục rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

6. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 

của người dân và tổ chức.  

Tiếp tục niêm yết công khai thông báo tiếp nhận, số điện thoại, hộp thư điện 

tử cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị tại trụ sở cơ quan theo quy định.  

Từng cơ quan, đơn vị bố trí hòm thư tiếp nhận ý kiến góp ý của người 

dân, doanh nghiệp tại vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận. 

Thiết lập Banner trên Trang thông tin điện tử của đơn vị liên kết tới 

chuyên mục "Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị" của Chính phủ tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html.  

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html
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Tuyên  truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị 

khi cần thực hiện. 

 7. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện các nội dung trên; kịp thời báo cáo UBND huyện để nhắc 

nhở, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không đáp ứng yêu cầu. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ để đưa kết quả triển khai, thực hiện vào 

chấm điểm cải cách hành chính, làm cơ sở xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BPMC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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