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Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Công an huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 804/UBND-THNC ngày 12/7/2022, của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải 

cách hành chính và các nội dung của PAPI, nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. 

Tăng cường triển khai, thực hiện cải cách hành chính; thực hiện có hiệu 

quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC); tăng cường việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công 

trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; kiên quyết không để xảy ra tình trạng 

hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý.  

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân; tạo 

điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và tham 

gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân. Chú trọng các nội 

dung về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù, về thu, chi ngân 

sách địa phương và các nội dung về chế độ chính sách cho người dân. Kịp thời 

giải quyết các kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh 

khiếu nại vượt cấp, kéo dài. 

Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; các quy định của Pháp lệnh Thực hiện 

dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy 

định pháp luật liên quan đến đời sống; nâng cao ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ 

trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, cùng tham gia vào phòng, 

chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước. 
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2. Phòng Nội vụ 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy 

mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn 

vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục 

xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực 

hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. 

Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đổi mới 

quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả thực hiện các TTHC và thực 

hiện nghiêm các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chú trọng đến 

các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản, tư pháp… công bố, công khai, 

minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công khai về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm trên địa huyện đảm bảo đúng về hình thức 

công khai, nội dung công khai, thời gian và địa điểm công khai, nhất là khi có sự 

điều chỉnh quy hoạch, đa dạng các kênh thông tin để người dân dễ tiếp cận. 

Tham mưu, đề xuất với UBND huyện các giải pháp trong bảo vệ môi 

trường, nhằm nâng cao chất lượng không khí và chất lượng nước. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi không tuân thủ 

cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường để chủ động trong công tác 

kiểm soát, cảnh báo chất lượng môi trường, không khí, nước. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo, nhất là giáo dục tiểu học công lập; ưu tiên bố trí nguồn lực giáo 

dục cho các vùng còn nhiều khó khăn, đặc biệt các khu vực hiện nay có điều 

kiện sinh hoạt còn thấp; nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hoá các cơ sở giáo dục có 

khả năng xã hội hoá cao để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp 

ứng nhu cầu của xã hội. 

6. Trung tâm Y tế huyện Tràng Định 

Chủ trì triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ nâng cao chất lượng cung 

ứng dịch vụ công của ngành, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám 

chữa bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân. 
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7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tham mưu cho UBND huyện để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống 

đường giao thông; phối hợp với Công an huyện xử lý nghiêm tình trạng xe chở 

quá tải, gây ô nhiễm khói bụi. 

- Chủ trì, tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình cấp điện 

nông thôn; cải thiện, nâng cấp mạng lưới điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất 

và sinh hoạt của người dân. 

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình cấp nước 

nông thôn trên địa bàn toàn huyện. Tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch 

cho người dân theo chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; đảm bảo chất lượng các công trình cấp nước sạch cho nhân 

dân. 

9. Thanh tra huyện 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các 

khiếu nại, tố cáo, tin báo phản ánh tham nhũng, các vụ việc tham nhũng. Thực 

hiện các giải pháp phòng, chống, kiểm soát tham nhũng trong các hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu, đề xuất với UBND huyện đưa ra giải pháp để cá nhân, tổ chức 

dễ dàng tiếp cận, sử dụng Internet nói chung và sử dụng Trang thông tin điện tử 

của huyện. Kịp thời phúc đáp các ý kiến của người dân thông qua dịch vụ của 

Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho 

người dân và tổ chức; tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công được cung cấp 

trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và công 

dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi làm các 

TTHC. 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện tiếp tục thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết và sử dụng 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

11. Phòng Tư pháp 

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đa 

dạng hóa các hình thức công khai chính sách, pháp luật hiện hành để người dân 

có cơ hội tiếp cận các thông tin chính sách pháp luật và dịch vụ tư pháp. 

12. Công an huyện 

Triển khai các giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu 

dân cư; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, chống 

tội phạm, phòng, chống ma túy, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 
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quốc; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm 

mới, giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội. 

13. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung, kết quả, ý nghĩa của 

của chỉ số PAPI đến người dân và chính quyền cơ sở; tăng cường đăng tin, bài 

về kết quả triển khai thực hiện để người dân biết và cùng kiểm tra, giám sát. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính, phổ biến pháp luật và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở 

xã, thị trấn; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của người dân; tăng cường 

hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với 

người dân; đồng thời lồng ghép với công tác dân vận để người dân cùng phối 

hợp thực hiện. 

Vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia trả 

lời phiếu khảo sát đo lường hiệu quả quản trị và hành chính. 

15. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách TTHC tư pháp tại Tòa án; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất 

lượng giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự, hành chính trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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