
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /UBND-NC 

V/v xử lý các vấn đề còn tồn 

tại qua khảo sát sự hài lòng 

của người dân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước năm 2022 

         Kon Rẫy, ngày       tháng      năm    

    Kính gửi:  

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

     - Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.   

 

Thực hiện Công văn số 18/UBND-NC ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với Trung tâm VH - TT - DL và TT huyện và các đơn vị liên 

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tiện ích 

dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình để 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, sử dụng. 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 1663-KL/TU ngày 

24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đề án Văn hóa công vụ, Quy 

chế văn hóa công sở và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và địa 

phương(1); xử lý kịp thời các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. 

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách 

hành chính hàng năm của UBND huyện và của cơ quan, đơn vị mình. 

                                           
1 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

Đề án Văn hóa công vụ; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 



- Cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận một 

cửa và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục; nâng cao 

tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; 

hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; kịp thời xử lý các 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được gửi đến Cổng thông tin điện tử 

tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan cử cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về đạo đức công vụ, tập huấn nâng 

cao trình độ chuyên môn về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện trong triển khai thực 

hiện phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính khi có hướng dẫn 

của các cơ quan cấp trên. 

- Căn cứ kết quả đánh giá, phân tích tại Báo cáo kết quả khảo sát sự hài 

lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh (có gửi kèm theo) và ý kiến phản ánh của công dân (nếu có), khắc phục 

những hạn chế, phấn đấu đưa tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt trên 90%. 

- Quan tâm bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc tại Bộ phận một 

cửa. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội ngũ công chức tại Bộ 

phận một cửa bằng nhiều hình thức(2), trường hợp khi có phản ánh của người dân 

về thái độ vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm,... thì xử lý theo quy định hoặc 

thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.  

- Tiến hành rà soát, khắc phục ngay tình trạng niêm yết, đăng tải công 

khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định đã hết hiệu lực; phối hợp với các 

cơ quan liên quan có giải pháp để người dân tiếp cận thông tin và chi tiết các 

biểu mẫu về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

và tài sản khác gắn liền với đất; rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, chủ động và tích 

cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân thông qua các cuộc họp 

dân định kỳ; công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi 

đất và các quy định về sự đóng góp tự nguyện của người dân đối với các vấn đề 

dân sinh ở nơi sinh sống; tiếp tục tuyên truyền, mở rộng và phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế; rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các 

công trình cấp nước trên địa bàn huyện, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện 

                                           
2 Như khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc; 

lãnh đạo thường xuyên trao đổi trực tiếp với công dân đến liên hệ làm hồ sơ thủ tục hành chính về thái độ, tác 

phong làm việc, quy trình giải quyết hồ sơ... 



các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma 

túy; tiếp tục bê tông hóa các tuyến đường nông thôn; thực hiện tốt dịch vụ thu 

gom, xử lý rác thải, nước thải thuộc phạm vi quản lý..., để góp phần nâng cao 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện: Phối hợp tăng cường tuyên truyền về cải cách hành 

chính, về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị và ở cơ sở; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị chủ động phối hợp Phòng Nội vụ để được hướng dẫn triển khai thực hiện 

theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo. 

          UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Đ/c CT, 02 PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT.                                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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