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CHỈ THỊ 

Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  

nhà nước trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2022-2025 

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính nhà nước đã được các 

cấp, các ngành quan tâm, triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả tích 

cực, toàn diện; thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện hơn, cơ bản 

phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; công tác ban hành văn bản được tiếp 

tục đổi mới về chất lượng, nội dung và quy trình; nhận thức của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức về cải cách hành chính và tinh thần, thái độ, ý thức, trách 

nhiệm trong giải quyết công việc không ngừng được nâng cao; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị được tăng cường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mang lại 

hiệu quả thiết thực; bộ máy hành chính nhà nước được tổ chức khoa học, tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả; thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian giải 

quyết được rút ngắn, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực 

hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước, có nhiều cải thiện tích cực với 

phương châm phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt các cơ 

chế, chính sách trong thu hút đầu tư của huyện; các chỉ số cơ bản đạt với mục 

tiêu đề ra theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 

60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của huyện 

được cải thiện và duy trì trong nhóm các địa phương đạt kết quả cao.  

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết 

liệt; việc công khai hóa thủ tục hành chính, áp dụng phần mềm tin học trong tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu đề ra; vẫn còn 

tình trạng chậm hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; nguồn lực phục vụ cải 

cách hành chính tại một số địa phương còn hạn chế về nhân lực, cơ sở vật chất 

và kinh phí; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn chưa 

nghiêm.  

Những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu 

do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức 

trong chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý; trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức còn hạn chế; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

tuy đã được triển khai, thực hiện nhưng vẫn còn chậm, tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp; 

hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là tại 

các đơn vị cấp xã. 

Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn 
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vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính; khắc phục những hạn chế 

yếu kém, bất cập nêu trên; thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030. Nhằm thực hiện hiệu quả 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các nội dung sau: 

a) Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ 

trọng tâm, quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp chính quyền, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng - an ninh ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải 

trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công 

tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp các nội dung của 

Chính phủ về công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-

2025, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND huyện. 

c) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện để triển khai, thực 

hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, 

khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2022-

2025; phát huy tính sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo bước đột phá trong hoạt 

động hành chính và chuyên môn của ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kịp 

thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu 

công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Tổ chức thi hành pháp luật 

nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ 

chức và toàn xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản 

lý hành chính nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết và tối ưu quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông với mục tiêu thực hiện phi địa giới hành chính 

trên môi trường điện tử và đa dạng hoá phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
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tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch 

hướng đến sự hài lòng cao của người dân, doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

đơn vị hành chính cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có 

cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng trong 

việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước. 

d) Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực 

tài. Thực hiện công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng 

công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong 

các cơ quan hành chính nhà nước. Đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, 

thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức đúng thực chất, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu; 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương về công tác cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn 

hóa công sở, đạo đức công vụ nhằm công khai, minh bạch, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ 

cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; đủ phẩm chất, năng lực 

và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và khung năng lực theo quy định. 

đ) Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước đối với 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và 

sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự 

sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; Đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm, mở rộng xã hội hóa. 

e) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, tăng 

cường ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng 

cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có 

đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ 

lịch sử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát huy những sáng kiến 

thiết thực, hiệu quả đối với công tác cải cách hành chính.  

f) Bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai, thực hiện 

hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện nội dung về Cải cách thể chế. 

3. Văn phòng HĐND&UBND: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện nội dung về Cải cách thủ tục hành chính.  
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Chủ trì, tham mưu với UBND huyện việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản 

lý tiêu chuẩn chất lượng (ISO 9001) theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

4. Phòng Văn Hóa - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện nội dung về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số.  

5. Phòng Tài Chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện nội dung về Cải cách tài chính công; Chủ trì, phối hợp 

với phòng Nội vụ thẩm định trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện cải 

cách hành chính hàng năm của huyện. 

Tham mưu kịp thời với UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm; tham mưu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện 

và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện.  

6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo, định 

hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, phát huy những sáng kiến thiết 

thực, hiệu quả trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.  

7. Thanh tra huyện: Chủ trì, xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 

tra, đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho các cơ 

quan, đơn vị và địa phương. 

8. Trung Tâm Y tế huyện: Phối hợp thực hiện điều tra xã hội học lấy ý 

kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế; phối hợp 

xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ 

công về Y tế.  

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học lấy ý 

kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

phối hợp xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ công về giáo dục và đào tạo.  

10. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu với UBND huyện chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính về 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và Cải cách chế độ công vụ. 

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành 

chính giai đoạn và hàng năm; Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của huyện.  

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm theo quy định; Lập 

dự toán kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính hàng năm, gửi phòng Tài 

chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.  

- Tham mưu với UBND huyện các nội dung: Về Chỉ số đánh giá cải cách 

hành chính; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đối với các tập thể, cá 
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nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác cải 

cách hành chính. 

- Thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của 

các các xã, thị trấn. Gắn kết quả công tác cải cách hành chính với đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 

và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.  

11. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Cổng Thông tin giao tiếp điện 

tử huyện thường xuyên tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính nhằm 

tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, 

cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận thức đầy đủ về cải cách hành chính, 

qua đó tăng cường theo dõi, giám sát tổ chức, hoạt động của cơ quan nhà nước 

các cấp. 

12. Thủ trưởng các phòng, ban, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển 

khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện. 

13. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ 

thị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 

2022-2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

-  TTTU, TTHĐND, huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTGTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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