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     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 4111/UBND-NC ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
của tỉnh (PAPI). 

Theo kết quả đánh giá chỉ số PAPI tỉnh Phú Yên năm 2021 thuộc nhóm 
điểm trung bình thấp. Để khắc phục những hạn chế, cải thiện và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người dân, tổ chức, góp phần nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công của tỉnh, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thúc  đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đời sống của người dân; Chủ tịch 

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 
phường (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường  

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, 

chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy và UBND thị xã 

về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tuyên 

truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, nội dung của 
Chỉ số PAPI (Public Administration Performance Index) và trách nhiệm của các cơ 

quan nhà nước và của cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận 
thức và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý của cơ quan nhà nước.  

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp 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 đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của 

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.  

- Tăng cường công khai, minh bạch về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, về 
thu, chi ngân sách địa phương và việc giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã 

hội cho người dân.  
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- Quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa và 
nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 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. 
Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi 

trường mạng.  

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và các chính sách về 
bồi thường đất đai, hoa màu, hỗ trợ tái định cư cho người dân; thực hiện nghiêm 

túc các quy định về dân chủ ở cơ sở. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa 

đảm bảo. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân 
cư, đảm bảo người dân 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. 

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã  

- Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 
thị xã; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành 

chính. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính để có đề xuất, kiến nghị những nội dung còn vướng mắc, đề 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 

- Đổi mới quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ theo hướng công 
khai, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức khi thực hiện 

thủ tục hành chính; kiểm soát và hạn chế hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ yêu cầu bổ sung từ 
02 lần trở lên. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính và năng lực, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của công chức, viên chức 
làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Phòng Nội vụ thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thị xã thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh; kịp thời báo 
cáo, đề xuất UBND thị xã biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 

sáng tạo, hiệu quả và phê bình, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị thực hiện không nghiêm túc hoặc thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của thị xã và sự hài lòng của người dân, tổ 
chức.  

- Chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và kiểm tra UBND các xã, phường trong 
việc thực hiện bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu phố đảm bảo đúng quy định, 
chất lượng và dân chủ. 
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- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức của các 
cơ quan, đơn vị và việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.  

- Phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức để đáp ứng yêu cầu công tác và sự hài lòng của người dân, tổ chức.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 

- 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 của thị xã đảm bảo đúng về hình thức, nội 

dung công khai, nhất là khi có sự điều chỉnh quy hoạch, đa dạng hóa các kênh 
thông tin để người dân dễ tiếp cận.  

- Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm 
tra, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi không tuân thủ cam kết bảo vệ môi 

trường của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

5. Phòng Quản lý đô thị thị xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác 
quản lý hệ thống đường giao thông, kịp thời duy tu, khắc phục, sửa chữa những 
đoạn đường xuống cấp, hư hỏng thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với đoạn đường 

Quốc lộ 1 đi qua địa phận thị xã, Phòng Quản lý đô thị cần phải thường xuyên 
kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục , 

sửa chữa mặt đường nếu có hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia 
giao thông, tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như trong thời gian 

qua. 

Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý trong việc cung cấp nước sạch cho 

người dân, đảm bảo chất lượng các công trình cấp nước sạch cho nhân dân.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng 
Cổng thông tin điện tử của thị xã và các xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức; tăng cường công 
tác tuyên truyền để người dân thuận tiện trong việc khai thác thông tin, tìm hiểu 

những chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình; đồng thời 
tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính.  

- Nghiên cứu cách kiểm tra trên hệ thống và đôn đốc cán bộ, công chức, viên 
chức các cơ quan, đơn vị thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi 

công việc. 

7. Phòng Tư pháp thị xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 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 trên địa bàn thị xã, 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.  
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8. Phòng Kinh tế thị xã 

Chủ trì, phối hợp với Điện lực Đông Hòa tăng cường quản lý, cải thiện chất 

lượng cung cấp điện đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.  

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo; nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hoá các cơ sở giáo dục để mở rộng 

quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

10. Thanh tra thị xã  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 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.  

11. Trung tâm Y tế thị xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng 

cung ứng dịch vụ công của ngành; chỉ đạo các Trạm y tế các xã, phường nâng cao 
chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.  

12. Công an thị xã  

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

cư, không để xảy ra các hoạt động lộng hành theo kiểu xã hội đen, tội phạm hoạt 

động mang tính côn đồ, bạo lực; giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống 
bình yên cho nhân dân.  

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã  

Phối hợp các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cải cách 

hành chính, phổ biến pháp luật và các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường; 

giải thích kịp thời các kiến nghị của người dân thông qua các cuộc làm việc, tiếp 
xúc cử tri, lồng ghép với công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát trong quá 

trình triển khai thực hiện. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 
triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;  
- UBND tỉnh Phú Yên;                  
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Ủy ban MTTQVN thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Công an thị xã; 
- Trung tâm y tế thị xã; 
- Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Đông Hoà; 
- Bộ phận một cửa thị xã; 
- Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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