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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                

 

Côn Đảo, ngày       tháng       năm 2018 

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng 

kết quả Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Nhằm nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2018, 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ những tồn tại hạn chế qua kết 

quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 được UBND tỉnh công bố tại Quyết 

định số 593/QĐ-UBND ngày 05/3/2018, đề ra giải pháp khắc phục trong năm 

2018, cụ thể như sau:  

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

 - Rà soát, ban hành Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.  

- Xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức 

và người lao động. 

- Ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị (đạt 100% 

số văn bản đi, văn bản đến); áp dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin thay 

thế 100% các văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước (trao đổi văn bản qua hệ 

thống thư điện tử công vụ hoặc liên thông phần mềm); sử dụng chữ ký số, chứng 

thư số trong phát hành văn bản. 

- Chỉ đạo công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử 

công vụ. 

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết qua phần 

mềm eGov; nghiêm túc thực hiện văn bản xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn. 

- Rà soát các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 

2018 của UBND huyện, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo 

hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. 

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí thành 

phần 1.7, 5.3, 6.3, 7.1.3, 8.1, 8.4, 8.5 (tại mục I ban hành kèm theo Quyết định 

số 593/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh) và tiêu chí điều tra khảo sát 

xã hội học trên địa bàn huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Tham mưu UBND huyện: Báo cáo thực hiện quy chế làm việc của 

UBND tỉnh; Báo cáo, văn bản kiến nghị rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 
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năm 2018; Báo cáo, văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế qua rà soát thủ 

tục hành chính năm 2018; Báo cáo kết quả thủ tục hành chính đã được đơn giản 

hóa, kiến nghị đơn giản hóa trong năm 2018. 

- Rà soát, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Bộ phận một cửa khi 

nhân sự có sự thay đổi. 

3. Phòng Tư pháp 

- Tham mưu UBND huyện: Báo cáo, danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật ban hành, quy trình xây dựng năm 2018; Báo cáo, văn bản kiến nghị theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2018; Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật theo kế hoạch năm 2018; Văn bản kiến nghị hoặc chỉ đạo xử lý các 

vấn đề bất cập hoặc không còn phù hợp (nếu có);  

- Lập Biên bản tự kiểm tra việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, phiếu kiểm tra văn bản. 

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí thành 

phần 2.3, 2.4 (tại mục I ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 

05/3/2018 của UBND tỉnh). 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết 

quả thực hành tiết kiệm, hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; Báo 

cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách. 

5. Phòng Kinh tế 

Tham mưu UBND huyện báo cáo về việc xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các 

cơ quan hành chính năm 2018 (đảm bảo 100% số thủ tục hành chính được xây 

dựng và áp dụng quy trình ISO). 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Rà soát, cấp đầy đủ hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời điều chỉnh, bổ sung, thay thế đối với các 

trường hợp đã nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương công khai và cập 

nhật thông tin về số điện thoại, hộp thư điện tử của lãnh đạo UBND huyện, các 

cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc UBND huyện để tổ chức, cá 

nhân tiện liên hệ. 

- Duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục hỏi - đáp, góp ý của tổ 

chức, cá nhân; cập nhật thông tin hoạt động của UBND huyện trên Trang thông 

tin điện tử hàng tuần; cập nhật đầy đủ các chuyên mục và nội dung theo quy 

định. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến ở mức độ 2 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm 
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quyền giải quyết của UBND huyện (bao gồm cả cấp xã); cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến ở mức độ 3 đạt từ 25% trở lên so với tổng số thủ tục hành 

chính. 

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số các tiêu chí thành 

phần 7.2.4, 7.3 (tại mục I ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh). 

7. Thanh tra huyện 

- Tham mưu UBND huyện Báo cáo thực hiện quy chế giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo. 

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số tại tiêu chí thành 

phần 1.5.2 (tại mục I ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 

05/3/2018 của UBND tỉnh). 

8. Đài Truyền thanh – Truyền hình 

 Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội 

trong việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính nhằm 

tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân. 

9. Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội  

- Tham mưu UBND huyện: Báo cáo kết quả cải cách hành chính theo định 

kỳ; Văn bản triển khai cải cách tổ chức bộ máy; Báo cáo định kỳ, đột xuất về 

biên chế, tổ chức, bộ máy theo quy định; Văn bản triển khai thực hiện các quy 

định về phân cấp quản lý do cấp trên ban hành; Báo cáo thực hiện quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức; Báo cáo kết quả cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức; Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Báo cáo 

kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018.  

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số tiêu chí thành phần 

1.6.2 (tại mục I ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 

05/3/2018 của UBND tỉnh). 

- Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị; báo cáo 

UBND huyện xem xét, xử lý những đơn vị không thực hiện hoặc chậm thực 

hiện những nhiệm vụ đã nêu tại Công văn này, làm cơ sở đánh giá, xếp loại, 

bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và 

phải hoàn thành trước ngày 20/11/2018;  kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc 

về UBND huyện để xem xét giải quyết./. 

(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 
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