
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RIA-VUNG  TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: -A /UBND - SNV Ba Rja - Vüng Tàu, ngày  02-  tháng 5nãm 2019 

V/v Trin khai mt s nhim vi tr9ng 
tam trong thirc hin cãi each hành chInh 
trên dja bàn tinh nàm 2019. 

KInh giri: 
- Các S&, ban, ngành; 
- Các co quan Trung ucmg dóng trén dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- UBND các xà, phis&ng, thj trân. 

Ngày 28 tháng 3 nàm 2019, UBND tinh ti chrc Hi nghj tong kt Cong tác 
cài each hành chInh (CCHC) näm 2018; So két phong trào thi dfla day manh 
CCHC giai don 2016-2020 và mô hInh mt cüa trên dja bàn tinh. Tham dir HOi 
nghj có dai  din Ban Th.rrng vu Tinh Uy, Doàn Dai biêu Quôc hi, HDND tinh, 
UBND tinh, länh do các Sâ, ban, ngành, dja phuong. 

Sau khi nghe Sâ Ni vi trInh bay báo cáo tInh hInh thirc hin CCHC,  näm 
2018; So kêt phong trào thi dua day mnh CCHC giai don 20 16-2020; so kêt mô 
hInh m,t ci'ra trên dja bàn tinh va kiên phát biêu cUa các co quan, don vj, dja 
phucing, Chü tjch UBND tinh ghi nhn, dánh giá cao nhing no hrc, dóng gop cüa 
các co quan, don vj, dja phisong dôi vài két qua CCHC nói chung cüa tinh dat 
ducictrong näm 2018 và giai don 2016-2018, dông thyi biêu duong nhng don vj 
có két qua chi so CCHC cao, có nhieu giài pháp, sang kiên hay trong cong tác 
CCHC. Ben canh  do, Chü tjch UBND tinh nghiêm khàc phê bInh nhUng don v có 
chi so CCHC thâp, chua quan tam den vic nâng cao chat luqng CCHC và sir hài 
lông cüa ngui dan, doanh nghip. 

Nhm tip tic trin khai thirc có hiu qua K hoach CCHC nhà nu&c nàm 
2019 trên dja bàn tinh, Chü tjch UBND tinh yêu câu Thu tru&ng CáC co quan, don 
vj tp trung thirc hin CáC nhim vii sau day: 

1. Các co quail, don vl,  dja phu'o'ng: 
- Tip tiic hoàn thin h thng các van bàn quy phm pháp lust  nhm trin 

khai thirc hin các chü trucing cüa Dáng, pháp 1ut nhà nuóc trên dja bàn tinh dam 
bâo chat luçmg, hiu qua. Tang ctthng cong tác phô biên, tuyên truyên, giáo dijc 
pháp 1ut den CBCCVC và trong nhân dan. 

- Phân tIch nhftng han  ch trong thuc hin CCHC, có k hoach  &ra ra các 
giài pháp cii the dé khác phic han  chê, nâng cao chat luqng CCHC, nhat là nhthig 
co quan don vj có chi so CCHC thâp. Thii gian: tháng 4, 5/20 19. 

Riêng di vth UBND c.p huyn t chirc rà soát các han ch& thiu sot cüa 
UBND cap xà trên dja ban dê kjp thyi chân chinh, khäc phiic. Co kê hoach rà soát, 
trang bj các diêu kin can thiêt cho B phn tiêp nhn và trã kêt qua cap xà dé 
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nâng cao chat krqng phc vii ng.ri dan, t chüc trén dja bàn. Thai gian: tháng 
5/2019. 

- Lira ch9n cong chirc, viên ch'i'rc có nàng 1rc chuyên môn, có k5 nàng giao 
tiêp hành chInh và có trách nhim vâi cong vic dê cir ra lam vic ti B phn tiêp 
nhn và trâ kêt qua, dam bão tInh chuyên nghip trong tiêp nhn, htrang dan ngu&i 
dan, doanh nghip giâi quyêt TTHC. 

- Nghiêm tue thirc hin co ch rnt ci'ra, mt cüa lien thông di vol tt cà các 
TTHC, dam bào duy trI 100% TTHC di.rgc thirc hin ti B phn tiêp nhn và trâ 
kêt qua tp trung các cap; Thirc hin nghiêm vic giãi quyêt các TTHC theo dung 
quy trInh, thOi gian quy djnh; Co van bàn xin lôi ngithi dan, to chi'rc dôi vOi nhüng 
ho so trê hçn; Thung xuyên cp nht và niêm yet cong khai day dü b TTHC 
thuc thâm quyên giâi quyêt tui b phn tiêp nhn và trã kêt qua và trên Trang 
thông tin din tir. Tiêp tiic két hcip vOi Buu din thirc hin tiêp nh.n và trà kêt qua 
ho so qua djch vv bi.ru chInh cong Ich dê to diêu kin thun 1i cho ngi.thi dan, 
doanh nghip trong thirc hin TTHC. 

- Trin khai thirc hin các giâi pháp nâng cao t l eung irng djch vit cong 
trirc tuyen müc d 3,4 trên dja bàn toàn tinh theo Ké hoach dã duqc UBND tinh 
phé duyt. 

- Trin khai có hiu qua các chuon trInh hành dng, các k hoch dé nâng 
cao cOng tác CCHC trên dja bàn tinh nhäm cãi thin sij hài lông cüa nguOi dan, 
doanh nghip dôi vOi sr phic vii cüa co quan nhà nuOc: 

+ Chuong trmnh hành dtng nâng cao hiu qua quàn trj và hành chInh cong 
cUa tinh giai don 2017-2020 theo Quyet djnh sO 2922/QD-UBND ngày 
16/10/20 17 cUa UBND tinh. 

+ K hoch tang cu?mg cong tác thông tin, tuyên truyn CCHC trén dja bàn 
tinh den näm 2020 theo Quyêt djnh so 2446/QD-UBND ngày 05/9/2018 cüa 
UBND tinh. 

+ K hoch nâng cao ch.t lucng cài cách hành chinh, câi thin Chi s cal 
cách hanh chInh (PAR INDEX), Chi so hài lông cüa nguOi dan, to chirc (SIPAS), 
chi sO Hiu qua quán trj và Hành chInh cOng (PAPI) cüa tinh näm 2018 và các 
näm tiêp theo Quyêt djnh sO 2856/QD-UBND ngày 12/10/2018 cüa UBND tinh. 

2. Van phông UBND tinh: 
- Trin khai thrc hin có hiu qua vic thirc hin co ch mt cira, mt ci:ra 

lien thông trong giãi quyêt TTHC theo Nghj djnh so 61/2018/ND-CP cüa ChInh 
phU. Khân truong xây dijng D an thành 1p Trung tam hành chInh cong cüa tinh 
và vn hành hiu qua hot dng cüa Trung tam trên cosO B phn tiêp nhn và trã 
ket qua tp trung cap tinh. Nghiên ciu bO sung mt so TTHC eüa co quan Trung 
uong dóng trên dja bàn tinh vào thirc hin ti b phn tiep nh.n và trã kêt qua. 
Thai gian: nàm 2019. 

- Chü trI, phi hqp vOi SO Thông tin và Truyn thông tham muu xây dirng 
COng djch vii cOng trrc tuyên cüa tinh két nôi thông suôt các djch vi cOng cUa cà 
03 cap tinh, huyn, xã. Trong do bô sung them ni dung thông báo t l giâi quyêt 
TTHC cüa 03 cap tinh, huyn, xà. Thai gian: näm 2019. 
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- Phi hçip vth So Ni vii dy mnh vic thirc hin tip nhn Va trã kêt qua 
ho so qua djch vi bixu chInh cong Ich. Triên khai mô hInh hçn giO thirc hin các 
TTHC ti nba, nâng cao t 1 ho so tiêp nhn va trã két qua qua djch vi bixu chInh 
cong Ich. ThOi gian: tháng 5/20 19. 

3. S&Nivii: 

- Chü tn, phi hqp vOi các co quan có lien quan tham mi..ru trin khai nhãn 
rng mO hInh mOt  cüa t.i Bnh vin Ba Rja dê áp ding cho các don vj ytê trên dja 
bàn. Thai gian: Tháng 5, 6/20 19. 

- Phi hçip vOi Van phông UBND tinh tip tic tp hun nghip vi, bi 
duong k5 nàng cho di ngü cong chi'rc, viên chOc mt ci'ra, dam bão dU näng hrc 
và k5 näng giao tiêp. 

- Tham mini UBND tinh nâng mOc h trc cho di ngü cong chirc, viên chirc 
mt cira các cap sau khi có huOng dn cüa B Ni vii. 

- Báo cáo phân tich, dánh giá nhüng xu dim, hn ch trong kt qua chi s 
Câi cách hành chInh PAR INDEX näm 2018; Chi so Hiu qua quãn trj và Hành 
chInh cong PAPI nàm 2018 khi các B ngành cOng bô, tim nguyen nhân hn chê 
và dê xuât giãi pháp khäc ph%ic trong thOi gian tOi. Thai gian: Tháng 4, 5/2019. 

- Tang cisOng cOng tác thanh tra, kim tra các co quan, don vj, dc bit ti 
các Co quan, don vj Co Chi so CCHC thâp, mirc d hài lông cüa nguOi dan chua 
cao, kjp thOi báo cáo UBND tinh có bin pháp chân chinh. 

4. S& Thông tin và Truyn thông: Hoàn thin ph.n m&rn mt cira thông 
nhât 03 cap dê dam báo dông bO,  kêt nOi thông suôt. TIch hqp phan mém mt cOa 
và phãn mêm Van phOng din tO de thun lçi cho vic giãi quyêt cOng vic chuyên 
mon cOa các don vj. Triên khai Kiên trOc chInh quyên din ti:r dã duçic UBND tinh 
phê duyt. Th&i gian: näm 2019. 

5. S& Xây dirng: Khn truong tham mini UBND tinh xây dimg tn11 sO lam 
vic cüa B ph.n tiêp nhn va trá kêt qua tp trung cap tinh, dam bão dü cung cap 
các tin Ich cho nguOi dan và thirc hin tiêp nbn và trã kêt qua các TTHC ngành 
dc theo quy djnh cUa Trung uong và thirc tiên cOa tinh. 

6. S& K hoch và Du tic Báo cáo phân tIch, dánh giá nhUng ixu dim, 
hn ché trong kêt qua chi sO Näng hrc canh  tranh cap tinh PCI näm 2018, tim 
nguyen nhân hn chê và dê xuât giãi pháp khäc phiic trong thOi gian tOi. Th&i 
gian: tháng 4/20 19. 

Yêu c.0 các co quan, don vj, dja phuong nghiêm tOe thire hin./. 

Noi nhin: 
- Nhu trén (d tJhin); 
-TTr.TU, TTr HDND tinh (b/c); 
- UBMUQ tinh; 
- VPTU, HDND tinh, các Ban cüa Tinh Uy; 
- TTr.cp üy các huyn, thj xä, TP; 
- Lixu VT, SNV. 
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