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               Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

       

Thực hiện Công văn số 6395/UBND-NC ngày 09/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 
Chính phủ; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 
thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 
131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, 

đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính (tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn), đồng bộ với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh 

giá quá trình thực hiện. 

3. Triển khai Bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề 

án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã tại 
Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh, thời gian hoàn 

thành trong tháng 12/2022. 

4. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên 
quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 
hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định 

hoặc để chậm, muộn nhiều lần. 

5. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định 
số 107/2021/NĐ-CP; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho 
người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định. 
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6. Thực hiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 
hành chính để đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có 

thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Thực hiện nghiêm việc 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, 
muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối 

thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.  

7. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải 

trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân 
theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về vấn đề 
hồ sơ trễ hạn từ 05% trở lên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã đến thời hạn trả 

kết quả giải quyết. 

8. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất 
cập trong thủ tục hành chính, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, 

vượt cấp; các cơ quan, đơn vị thường xuyên tra cứu, xử lý kịp thời các phản ánh 
kiến nghị đã giao trên hệ thống tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn. 

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ 
công việc trên môi trường điện tử; chậm nhất trước tháng 12 năm 2023 hoàn 

thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại UBND cấp xã. 

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm 

túc ./. 

(gửi kèm Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ) 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/cáo) 
- Thường trực HĐND huyện (b/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT, PNV. 

             KT. CHỦ TỊCH 
              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

             Phan Công Trinh 
 

https://pakn.dichvucong.gov.vn/
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