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CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phác
Hue, ngàyA6 tháng 6 nám 2020

KInh giri:
- Các cci quan, ban ngành, doàn th thuc thành ph Hut;
- UBND các phi.r?mg thuc thành ph Hu.
Thirc hin Ké hoch so 135/KH-UBND ngày 27/5/2020 cUa UBND tinh
Thra Thiên Hue ye vic duy trI và nâng cao vj thu xêp hang Chi s hiu qua
Quân trj và Hành chinh cong cüa tinh nàm 2020. D thc hin hiu qua v cht
1izçng cling nhugóp phân phân du trong nhling näm tip theo tinh Thüa Thiên
Hue nm trong nhóm dat diem cao nht cüa Ca nuc, UBND thành ph Hu yêu
câu:
1.Thu truâng các c quan, ban ngành, doàn th thuc thành ph thirc hin
trin khai cong tác tuyên truyn, ph bin ni dung, kt qua thirc hin Chi s
hiu qua Quãn trj và Hành chInh cong hang näm cüa tinh den di ngü can b,
cong chrc, viên chrc cüa dcin vj.
2. Phông Van hóa và Thông tin thành ph chü trl phi hqp các dcm vj lien
quan tang cuèng Cong tác tuyên truyn, phô biên ni dung, kt qua thirc hin
Chi so hiu qua Quãn trj và Hành chInh cong hang näm cüa tinh trên Trang
thông tin din tü thành phO, Trung tam hành chInh cong thành phô cUng nhu h
thng truyên thanh cüa 27 phuing trrc thuc.
3. Trung tarn Hành chinh cOng thành ph& B phn Tip nhn và trã k& qua
hin dai các phu'ng tiêp tiic day manh vic th%rc hin quy trinh tiep nhn, giái
quyêt và giao trâ két qua giâi quyêt TTHC cho cOng chirc duçc bô trI lam vic.
Chü tr9ng hon nlia ye k nàng tip xüc vâi ng11i dan, to chüc trong thirc thi
cong vi và näng lirc thüa hành các nhim vii &rcic giao trong x1r 1 thU tiic hành
chInh Va cung Ung djch vi cong cho ngithi dan, thrc hin tot phuong châm
"Than thin - Don giãn - DUng hçn" ma lành dao Tinh Uy, Hi dông nhân dan
các cap, UBND các c.p trên dja bàn tinh d ra.
4. Di vâi UBND các phuing:
a. Tip tiic tang cuông thirc hin hiu qua Pháp 1nh dan chU O co so, g.n
vOi dy manh cong khai, lay kin nguOi dan trong các hoat dng cUa phuông.
b. Nâng cao hiu qua boat dng cUa Ban Thanh tra nhân dan, Ban giám sat
du tu cong dng phung và tuyên truyn d nguii dan bitt, giám sat, ki&m tra.
c. Djnh k' hang näm cn phâi cong b cOng khai: Danh sách h nghèo
(dam bâo dUng di tuccng); thu, chi ngân sách cUa dja phuong theo dUng quy
djnh; bàn d quy hoach, khung giá bi thithng thu hi dat,... Niem yt & nhUng
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nai ngu?ñ dan d dàng tip can, tránh niêm yt trong trii s cci quan mt each
hInh thüc.
d. Tang ctthng vai trô giám sat và phân bin xã hi cUa ngu?i dan; tIch circ,
chü dng trong vic chU trI hoc phôi hçip vâi các Co quan, dja phuong có lien
quan giâi trInh, phuic dáp các d xuât, kin nghj, khiêu nai, t cáo cüa cong dan.
e. Th'ithng xuyên ph bin, quán trit cho nguôi dan hiu rô v các van ban:
Pháp lnh thirc hin dan chü i xJphumg/thj trân; Lut Bâu ci:r dai biêu Hi
ctng nhan dan các cp; Lu.t Phông, chng tham nhQng; Lu.t Dt dai; Lut
Khiu nai; Lutt To cáo; Lu.t Tiêp cong dan, Lut Tiêp cn thông tin...
g. D&y manh vic tuyén truyên, ph bin và tIch circ h trq, don d& nguâi
dan thrc hin quyên tham gia bâu ci'r truóc khi t chirc bâu cr các cp. Di mói
các bin pháp huy dng quyên tham gia bâu ci và ra quyt djnh cüa nguài dan
thông qua vic tuân thu các nguyen täc bâu cir và quy trInh tham vn ngirôi dan
và cong dng theo quy djnh cüa pháp lut.
h. Dy math câi cách thu tic hành chInh, giâi quy& t& các thu t1ic hành
chInh trên các linh vçrc lien quan den ngui dan nhu: chi:rng thirc, xác nhn cüa
chInh quyn, dt dai, c.p giy phép xây drng, các thu tiic hành chInh cp xä...;
tang cuing trách nhim cüa can b, cong chirc dä duqc quy djnh trong khâu
huOng dan, tiêp nhn và giái quyêt ho so. Thirc hin niêm yt cong khai cac
TTHC dã dirge TJBND tinh cong bô tai trii sâ, trên Cong thông tin diên tr và tai
ncii dông nguM (nha van boa, nhà th,...); da dng hóa hlnh thuc niêm yt d
thun tiêñ cho vic tim hiêu, tra cüu cüa Ca nhan, to chirc khi dn giãi quy& cac
TTHC. Thirc hin nghiêm tüc vic xin li to chüc, cá nhân di vi vâi các
tru&ng hqp tr han ho so trong giâi quyêt thu tiic hành chInh, nâng cao trách
thim giãi trInh vOi ngui dan; dông thai xi:r l nghiêm trách thim cüa can b,
cong chüc d xây ra tlnh trng chm tr ho so, gay phiên ha cho cá nhân, t chirc
và doanh nghip.
i. Duy trI thi.r&ng xuyên và nâng cao eh.t hrcing hoat dng Cng thông tin
din ti:r cüa UBND phuang; cp nh.t thông tin dy dü, kjp thôi, nh.t là nh&ng
vn dê v tinh hInh kinh te - xã hi và các ni dung khác có lien quan trirc tip
dn quyên và igi Ich hcp pháp cüa nguvi dan d thu hut sr quan tam theo dôi
cüa than dan tai dja phuong.
Nhn dugc Cong van nay, yêu c.0 Thu tru&ng CáC co quan, don vj, UBND
các phu&ng nghiem tue trien khai thc hin./. _
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