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Về việc tiếp tục thực hiện các 

giải pháp nâng cao Chỉ số cải 

cách hành chính; Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính  

TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

   
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
  

  

Thực hiện Công văn số 1571/UBND-THNC ngày 09/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao, khắc phục 

những tồn tại, hạn chế của Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã 

Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, 

nâng cao các Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX) theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 

06/8/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời 

cho người dân và tổ chức về công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết, cung cấp các thủ tục hành chính, 

kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân; 

tuyên truyền để người dân có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

các chỉ số đánh giá trong việc thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế -xã hội 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Tập trung thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật đầy 

đủ hồ sơ thủ tục hành chính vào hệ thống Một cửa điện tử, Dịch vụ công của tỉnh. 

Kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cá nhân người 

đứng đầu của cơ quan, đơn vị. 



 

 

 

2. Các cơ quan chuyên môn chủ trì thực hiện các lĩnh vực cải cách 

hành chính1: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

Ngoài thực hiện các nội dung theo mục 1 Công văn này, chỉ đạo, hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội 

dung công tác cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ được phân công.  

Rà soát các nội dung, tiêu chí về Cải cách hành chính, chuẩn bị báo cáo 

thuyết minh, tài liệu kiểm chứng phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021 đảm bảo phù hợp, thuyết phục, chính xác, được công nhận. Chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục 

các tiêu chí chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa theo nội dung dự kiến 

chấm điểm đối với lĩnh vực, tiêu chí được giao phụ trách.  

3. Phòng Nội vụ 

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND thành phố những 

cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cải 

cách hành chính và ảnh hưởng đến Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng 

về sự phục vụ hành chính của thành phố. Chuẩn bị các nội dung, tham mưu cho 

UBND thành phố triển khai xác định Chỉ số theo quy định, hướng dẫn của 

UBND tỉnh. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã 

căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả xác định chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;         

- CT, các PCT UBND TP; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể TP;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
 

                   
1 - Phòng Nội vụ: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phòng Tư pháp: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố: cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: cải cách tài chính công và các tiêu chí tác động của cải cách hành chính đến 

phát triển kinh tế- xã hội liên quan đến thu ngân sách; các tiêu chí tác động của cải cách hành chính về phát triển 

kinh tế - xã hội liên quan đến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tổng sản phẩn trên địa bàn (GRDP) và thực 

hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích. 
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