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Số: 21/UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

V/v đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC gắn với thực hiện chủ đề công 

tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” 

 

 

Kính gửi: Các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, 

 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân phường Cẩm Bình “về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường 

Cẩm Bình năm 2020”;  

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC trong năm 2020 và 

những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình yêu cầu các cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

 1. Rà soát những nhiệm vụ, giải pháp (đã ban hành tại Quyết định số 

174/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân phường Cẩm Bình) và 

những chỉ số thành phần trong bộ chỉ số CCHC phải có tài liệu kiểm chứng cần 

làm ngay từ đầu năm để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo UBND phường ban 

hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ 

đề ra. 

 2. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành, giải quyết công 

việc, nhất là việc sử dụng những tiện ích trong phần mềm QLVB (phiếu trình, 

văn bản nội bộ, hồ sơ công việc ….); thường xuyên sử dụng và tăng cường tính 

bảo mật của hòm thư công vụ. 

 3. Thường xuyên rà soát TTHC gắn với việc xây dựng, sửa đổi quy trình 

ISO 9001:2015 đảm bảo kịp thời, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho 

công dân, tổ chức. 

 4. Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC với thực hiện chủ đề công tác 

năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo 

đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. 

 5. Tiếp tục thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) cấp huyện và chỉ số 

SIPAS của thành phố Cẩm Phả năm 2020 trên địa bàn phường đảm bảo chất 

lượng, kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng CCHC ở địa phương. 



 6. Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, về dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu năm 2020, tỷ lệ hồ sơ tiếp 

nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lệ đạt 40% theo chỉ 

đạo của thành phố. 

Yêu cầu các cán bộ, công chức, NHĐKCT phường nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Ninh 
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