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V/v chấn chỉnh một số nội dung 

trong thực hiện công tác cải cách 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                

 

Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2019 

     Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 493/UBND-SNV ngày 18/01/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấn chỉnh một số nội dung trong thực 

hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo, như sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công 

chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức. Xử lý 

nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức tự ý đặt ra các khoản thu, thủ tục, 

điều kiện ràng buộc ngoài quy định, các thủ tục gây khó khăn, phiền hà hoặc có 

hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính. 

- Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị 

số 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 về thực hiện năm kỷ cương hành chính và 

trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2018. 

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát công chức, viên chức liên quan đến việc 

giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những 

hạn chế trong thực hiện thủ tục hành chính. 

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại 

phòng chuyên môn. Hồ sơ thủ tục hành chính phải lưu kèm với Giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; có Phiếu 

xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ trễ hạn. 

Lưu ý: Các biểu mẫu theo dõi giải quyết thủ tục hành chính thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ; trong đó, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải có 

đầy đủ chữ ký giữa người giao và người nhận từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ đến 

thời điểm bàn giao kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (có mẫu kèm 

theo). 

- Tăng cường sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong phát hành văn bản, 

không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan nhà nước, trừ một số loại văn 

bản theo quy định. Thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi 

văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. 
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- Tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và sử 

dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính; tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến trên Internet; kiên quyết thực hiện để giảm số lần đi lại của người dân 

và doanh nghiệp khi đến cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc, 

từng bước hiện đại hóa nền hành chính. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý trong thực thi công vụ. 

2. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả  

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công khai, minh bạch các 

chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; đảm bảo các thủ tục hành chính 

được cập nhật công khai, thống nhất trên Trang thông tin điện tử. 

- Chỉ đạo công chức, bộ phận văn thư thực hiện việc ký chuyển giao giữa 

các bộ phận tại Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định; đồng 

thời, theo dõi, tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc ký 

chuyển giao đối với các hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cắt giảm 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành và cập nhật 

đầy đủ trên phần mềm một cửa. 

- Quán triệt đến công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thực hiện đúng quy trình một cửa, một cửa liên thông, chuyển giấy tiếp nhận và 

phiếu kiểm soát kèm theo hồ sơ, ghi đầy đủ thông tin trên giấy tiếp nhận để 

thuận lợi cho công tác tổng hợp, lấy ý kiến đánh giá; thực hiện nhập liệu hồ sơ 

thủ tục hành chính đầy đủ trên phần mềm một cửa; thực hiện thao tác nộp hồ sơ 

trực tuyến khi người dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính (đối với hồ 

sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4); hướng dẫn người dân, tổ chức, tạo dần thói 

quen nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh công bố tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2017. 

- Khẩn trương phối hợp với Bưu điện Côn Đảo thực hiện các thủ tục có 

liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích; đồng thời, tăng cường công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan 

liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2017. Thời 

gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 02/2019. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan công khai, minh bạch các 

chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử để người 

dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.  
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- Rà soát việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn 

huyện, đảm bảo cung ứng theo đúng danh mục công trực tuyến theo quy định tại 

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 

18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và khung lộ trình cung ứng dịch vụ công 

trực tuyến giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016, cũng như các văn bản quy định ở các năm 

tiếp theo. 

- Khẩn trương hướng dẫn công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thao tác nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

mục hướng dẫn và đăng ký hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

theo tình hình thực tế của huyện Côn Đảo (không cập nhật qua đường link 

hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh), đảm bảo người dân, doanh nghiệp tải lên 

được các thành phần hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục hành chính. Thời gian hoàn 

thành trong tháng 02/2019. 

- Khẩn trương cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân huyện trên phần mềm một cửa. Thời gian hoàn 

thành trong tháng 02/2019. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trang bị mới hoặc sửa chữa máy móc, thiết bị 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo Bộ phận hoạt động hiệu quả. 

5. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội 

dung công văn này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý trách 

nhiệm đối với tập thể, lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị không 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo thời gian quy định, làm cơ sở đánh giá, 

phân loại, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

- TTr. Huyện ủy; TTr. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 
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