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Hương Sơn, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

   

Kính gửi: 

    - Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 13/01/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND 

về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) huyện Hương Sơn năm 2023. Để triển 

khai thực hiện Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các Thành viên Ban chỉ đạo 

CCHC huyện, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 

2023 của huyện ngay từ những tháng đầu năm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo 

quy định. Trong đó, yêu cầu công tác CCHC phải được triển khai, thực hiện 

đồng bộ, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC 

Nhà nước huyện Hương Sơn giai đoạn 2021-2030. Tập trung đẩy mạnh CCHC 

gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC nội bộ giữa cơ 

quan hành chính Nhà nước; quy định kinh doanh; giảm thời gian, chi phí hành 

chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức 

độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm 

chủ thể, là trung tâm phục vụ.  

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023.  

2. Căn cứ kết quả công bố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm và 

có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính đã 

được Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh, Hội đồng thẩm định CCHC huyện chỉ ra 

trong năm 2022 và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải 

cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023. 

 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành 

chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý các công việc, 

đặc biệt là những công việc tồn đọng, những công việc và thủ tục trực tiếp liên 



quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ 

chức du xuân, liên hoan, các hoạt động vui chơi sau Tết làm ảnh hưởng đến thời 

gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; 

không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ). 

4. Giao Phòng Nội vụ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC huyện 

kịp thời đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC 

huyện; các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai các nội dung nêu trên 

và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo theo quy định.  

Đây là nội dung hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2023; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Lưu: BCĐ. 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Quang Thọ 
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