
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
V/v thực hiện Kết luận của 

Thường trực HĐND tỉnh về cải 

cách hành chính, trọng tâm là cải 

cách thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. 

 

            Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

              

                             Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận số 366a/KL-HĐND ngày 07/7/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính giai đoạn 2018 - 2021; để công tác cải cách hành chính (CCHC) trở thành 

khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Nội vụ thực hiện và chủ trì đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các 

sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các công việc sau:  

1.1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Kết luận số 366a/KL-HĐND  

ngày 07/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh; trên cơ sở đó, các sở, ngành cấp 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định rõ những tồn tại, hạn 

chế và xây dựng kế hoạch, giải pháp, thời gian, lộ trình khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của đơn vị, địa 

phương mình; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 

30/9/2022.  

1.2. Đổi mới công tác tuyên truyền về công tác CCHC, tập trung vào 

những hạn chế, tồn tại và các giải pháp thực hiện CCHC; đa dạng hóa tuyên 

truyền CCHC bằng nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hội thi, hội thảo, sân 

khấu hóa, in tờ rơi, panô, áp phích,... 

1.3. Tập trung thực hiện tốt các quy định của pháp luật và chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về CCHC; yêu cầu 

người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp, các ngành phải trực tiếp chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình; nâng cao chất lượng 

tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số 

CCHC cấp xã đảm bảo khách quan, chính xác. 
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1.4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, nhất là các quy định về bổ nhiệm, tuyển 

dụng, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Bố trí công chức, viên chức 

làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận Một cửa 

của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt; đồng 

thời có cơ chế ưu tiên đối với những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Bộ phận 

một cửa của các ngành, các cấp. Thực hiện các giải pháp hiệu quả nâng cao đạo 

đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp, kỹ 

năng hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc phân cấp, ủy 

quyền trong quản lý hành chính. 

1.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; định kỳ hàng quý, Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh kết quả thực hiện.  

2. Giao Sở Tư pháp thực hiện và chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành 

cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

công việc sau:  

2.1. Đẩy mạnh lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC 

trong chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của các cơ 

quan, đơn vị; làm cho cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu 

các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC; Sở Tư pháp 

định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (trong Báo cáo công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật).  

2.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm định văn bản QPPL; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, tăng cường công tác theo dõi thi 

hành pháp luật  

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện và chủ trì đôn đốc, hướng dẫn 

các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các công việc sau:  

3.1. Thường xuyên rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung các quy định liên quan đến giải quyết TTHC còn bất cập, chồng chéo, mâu 

thuẫn, khó thực hiện; tăng cường rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là trong các 

lĩnh vực như: đầu tư, đất đai, xây dựng, tư pháp - hộ tịch, lao động - thương binh 

và xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong quá trình giải quyết TTHC,…  

3.2. Kiểm tra, giám sát, xử lý, báo cáo người có thẩm quyền xử lý trách 

nhiệm những đơn vị, cá nhân có nhiều hồ sơ giải quyết quá hạn, yêu cầu tổ 

chức, công dân bổ sung hồ sơ quá 01 lần. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm 

quy định “3 không” trong giải quyết TTHC; xin lỗi tổ chức, công dân khi có hồ 

sơ trễ hẹn; triển khai thực hiện “4 tại chỗ” đối với các TTHC đủ điều kiện; 
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4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND 

tỉnh sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định của UBND tỉnh liên quan đến giải 

quyết TTHC (như: Quy định về thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...).  

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện và chủ trì đôn đốc, hướng 

dẫn các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các công việc sau:  

5.1. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực hiện công tác CCHC, tăng cường đầu tư hạ tầng công 

nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC.  

5.2. Tăng cường định hướng, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan 

thông tấn, báo chí, báo mạng trên địa bàn tỉnh viết tin, bài, ảnh về CCHC.  

6. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc sau:  

6.1. Rà soát TTHC đủ điều kiện đưa vào triển khai thực hiện “4 tại chỗ”; 

báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022. 

6.2. Khẩn trương triển khai dự án Hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công 

tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo 

lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.  

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Giám đốc  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này; trường hợp phát sinh 

khó khăn, vướng mắc thì kịp thời có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TICH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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