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Trên cơ sở Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT ngày 17 tháng 5 năm 2021 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả 

giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2020. Để tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với chính quyền các cấp tỉnh An Giang trong thời gian tới, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, chỉ đạo cán 

bộ, công chức, viên chức và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực 

hiện tốt các nội dung: 

- Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông đúng quy định tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn, hạn chế tình 

trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền cho thí 

điểm triển khai mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa thì tiếp tục thực hiện; báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất phương hướng, 

giải pháp sau khi hoàn thành thí điểm. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp về hồ sơ và trình tự giải quyết thủ 

tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng, đúng quy định. Tuyên truyền, 

phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp hiểu và thực hiện. 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
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- Thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã. 

- Triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 

2153/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành. 

- Quán triệt, chỉ đạo việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 

tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 

01 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu 

quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1455/UBND-TH ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg. 

- Thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lưu thông tin cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp (người đại điện tổ chức/doanh nghiệp) có giao dịch, thực hiện 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ, bao 

gồm địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên hệ theo mẫu số 06 - Sổ theo dõi hồ sơ kèm 

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Khuyến khích lưu trữ điện tử hoặc phần mềm để dễ rà soát, thống 

kê, báo cáo, cung cấp thông tin liên lạc. 

Việc lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại diện tổ 

chức/doanh nghiệp) thực hiện TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục 

và không gián đoạn. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung liên quan nêu tại 

khoản 1, 2 của Công văn này. Chú trọng nhắc nhở việc lưu trữ hồ sơ, thông tin 

của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại 

đơn vị. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo tại Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T14:23:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




