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Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng 

thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

theo đó, kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành 

chính huyện Côn Đảo đạt 69,564 điểm (tăng 3,814 điểm so với năm 2017), xếp 

hạng thứ 8. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn chưa được cải thiện như: Cải cách 

thể chế, hiện đại hóa quản lý hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông.  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị; trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phê bình các cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Phòng Tư pháp do chưa kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện triển khai các nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến điểm Chỉ số cải 

cách hành chính của huyện Côn Đảo năm 2018. 

2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nội dung cải 

cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi xây dựng kế hoạch cải cách hành 

chính hàng năm cần xác định nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm đầu ra, chịu trách 

nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành, thường xuyên theo dõi, kiểm tra để có 

giải pháp chỉ đạo công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch 

và đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch đề ra. 

- Chấn chỉnh công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo các 

nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Nghiên cứu, đề ra sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực trong triển khai 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Hoàn thành trước ngày 

17/5/2019. 

- Quán triệt công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, đạo đức công 

vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo không để xảy ra trường hợp 

bị vi phạm phải xử lý kỷ luật. 

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Xây dựng phương án chi trả thu nhập 
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tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động; đảm bảo kết quả chi thu 

nhập tăng thêm tăng từ 0,3 lần trở lên so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. 

- Chỉ đạo công chức nghiêm túc thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến 

cho người dân đối với các thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 

4 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 Quyết định số 3746/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo đạt từ 40% trở lên tổng số 

hồ sơ tiếp nhận trong năm. 

- Thực hiện nghiêm túc và 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 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được 

thực hiện tại Bộ phận Một cửa, thời gian giải quyết hồ sơ đúng và trước hẹn, có 

văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ trễ hẹn. 

- Rà soát, phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 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. 

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại địa điểm người dân dễ 

nhìn thấy, tạo sự thuận tiện cho người dân trong việc tìm hiểu thông tin về thủ 

tục hành chính. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính, đảm bảo các yêu cầu đề ra theo Chỉ thị số 07/CT-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm trong công việc; 

không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Chỉ đạo Ban Tiếp công dân cập nhật đầy đủ tài liệu tiếp công dân, xử lý 

đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo vào phần mềm theo quy định. 

- 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 hoàn thành trong tháng 5/2019. 

- Quán triệt công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khi tiếp nhận hồ 

sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn người dân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ; trường hợp từ chối nhận hồ sơ, nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối 
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giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hạn chế tối đa người dân phải đi lại nhiều 

lần trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

- Công khai kết quả Chỉ số cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả để người dân, doanh nghiệp biết, tìm hiểu. 

4. Phòng Tư pháp 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện công tác cải 

cách thể chế theo đúng quy định của pháp luật, nhất là công tác theo dõi thi hành 

pháp luật, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra việc ban hành, tham mưu ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình 

trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; đảm bảo 100% hồ sơ trễ hẹn có văn bản xin lỗi 

người dân, doanh nghiệp.  

- Chấn chỉnh việc tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo các nhiệm vụ được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Khẩn trương cập nhật chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông 

tin và các chuyên mục theo quy định trên Trang thông tin điện tử. 

- Công khai kịp thời, đầy đủ thông tin các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản quản lý chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch,... trên Trang thông tin 

điện tử; đảm bảo cho người dân truy cập, khai thác thông tin của Trang thông tin 

điện tử. 

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, các thủ tục hành chính và đảm 

bảo 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2 

trên Trang thông tin điện tử huyện.  

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp 100% các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Trang thông tin điện tử huyện theo lộ 

trình 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 Quyết định số 3746/QĐ-

UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành 

trong tháng 5/2019. 

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

thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian 

hoàn thành trong tháng 5/2019. 

- Tiếp tục đề ra các giải pháp để khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ 

sơ qua môi trường trực tuyến. 

- Công khai kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên Trang thông tin điện 

tử huyện. 

 7. Phòng Kinh tế huyện 
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- Tiếp tục rà soát, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xây dựng và áp 

dụng quy trình ISO; kịp thời, vận hành nghiêm túc quy trình đã công bố. 

- Kip thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng 

quy trình ISO đã được công bố. 

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác cải cách 

cơ chế quản lý tài chính công trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.  

9. Thanh tra huyện 

- Thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo theo đúng quy định.  

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Rà soát, yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

11. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 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; đưa kết quả Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2018 làm cơ sở đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen 

thưởng cuối năm, 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên 

quan thường xuyên kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo đủ về 

số lượng và chất lượng. 

- Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn 

vị; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục. 

12. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện  

- Thông báo rộng rãi kết quả xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng 

kết quả cải cách hành chính năm 2018 trên hệ thống phát thanh để người dân, 

doanh nghiệp biết, tìm hiểu. 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, tổ chức và cá nhân về công tác cải cách hành chính. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 

 

                             CHỦ TỊCH 
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