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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
IUBND-SNV
So:

cQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

Dà Nng, ngày1 tháng14'l nàm 2021

V/v xir 1' kin ngh tr kt qua
giám sat ciia Uy ban Trung uang
M.t trn To quôc Vit Nam

KInh g11i:
- Sô, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn, phu&ng, xä.
Thirc hin kin chi do cüa Uy ban Trung uang Mt trn T quc Vit
Nam tai Báo cáo so 4071BC-MTTW-DCT ngày 18/10/202 1 ye kêt qua giám sat
tr sau kS' h9p thir 11 Quôc hi khóa XIV den k' hçp thii 2 Quôc hi khóa XV,
Chii tch UBND thành phô có kiên nh'i.r sau:
1. Thu trithng các co' quail, to'n vj, chil tjch UBND qun, huyn,
phtrô'ng, xã
a) Tip tc quan tam, dy mnh cong tác cài cách hành chInh, trong do chü
trpng hon nta nhim vi cái each thu tic hành chInh. Tang cung k Iut, k
cuong hành chInh, do drc cong vi, van hóa cOng s, thirc trách nhiêm, tinh
than phvc vi cüa di ngfl can b, cong chirc. Xây dmg nên hành chInh hin di
hóa theo hung chuyên nghip và hiu qua, dam báo tInh lien thông, dông b,
thông nhât nhäm thirc hin có hiu qua cong tác quàn 1 nba nuc.
b) Tuyên tmyn sâu rng ni dung t qua diu tra chi s hài lông cia
ngthi dan, tO chirc dôi vi sir phic vi cüa co quan hành chIrth nba nucc hang
näm (SIPAS), chi sO danE giá xêp hang cái cách hành chInE do B Ni vi triên
khai (PAR-INDEX) den di ngü can b, cOng chrc, viên chirc; qua kêt qua dánh
giá hang närn, nghiên ciru d xuât các giài pháp cài thin trong thai gian den.
c) Vn dng ngui dan tham gia giám sat, phân hM kin v cht hxcing
dch vi công, chi do các co quan, don vj, da phuang trirc thuc to diêu kin
thun igi tiên hành diêu tra xã hi h9c, lay kiên hài lông cua nguii dan bão
dam trung thuc, khách quan.
d) Djnh ki hang näm t chrc so kt, thng kt cong tác cãi cách hành chInE,
xem xét khen thuO'ng cho các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong thrc
hin nhim vii cài cách hành chinE cüa co quan, don vj, dja phuong.
2. Giao S Ni vu
a) Chü tn, d xut các giài pháp nâng cao các chi s lien quan dn cài each
hnh chInh, trong do có Chi sO cái cách hành chinh (PAR-INDEX) và Chi sO hài
lông ye sçr phic vii banE chInE (SIPAS).
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b) Ph& hqp vth Uy ban Mt trn To quc Vit Nam thành ph& Hôi Cixu
chin binh thành phô trong th1rc hin mQt so nhim vçi câi cách hành chinh có
lien quan, dc bit là cong tác do lumg chi so hài lông cüa ngithi dan, to chirc.
3. Giao Van phông UBND thành phô
a) Kiêm tra thung xuyên tInh hInh thrc hin cüa các Ca quan, don vi v rà
soát th tçic hành chInh, kiên nghj don giãn hóa hoc 1oi bó nhthig thii tuc hành
chInh rithm rà, khOng can thiêt, giàm chi phi, riit ngän thñ gian giâi quy&t, bào
dam cong khai, minh bach và nâng cao trách nhim cüa cci quan nhà nuó'c.
b) Theo döi tInh hInh trin khai, thirc hin cüa các Ca quan, dan vj dé,i vâi
các nhim v'i dugc giao ti Kê hoch so 1831KH-UBND ngày 21 tháng 10 näm
2021 cüa UBND thành phô Dà Näng, kjp thñ báo cáo, dê xuât UBND thành
ph các khó khän, vuâng mac dê có nhrng cãi tiên, dôi mi manh me viêc thu'c
hin co ché mt cra, mt cira lien thông trong giài quyêt thu tiic hành chiith trên
dja bàn thành phô Dà Nàng.
Nhn dugc Cong van nay, yêu câu Thu tru&ng các co quan, dan vi; Chü
tjch UBND qun, huyn, phuà'ng, xa nghiêm tüc triên khai thrc hin./.
No'! n/ian:
-Nhirtrên;
- Uy ban Trung i.wng Mt trn To quôc Via
Nam (dë báo cáo);
- Bô Nôi vu (de báo cáo);
- Vu CCHC - B Nôi vu (dé báo cáo);
- ThuOng trirc Thành üy;
- Thuàng trirc HDND thành phô;
- Uy ban M.t trn To quôc VitNani thânh phô;
- Hi Cu Chiên binh thành phô;
- Van phàng Thành Qy;
- Van phOng Doàn DBQH Va HDND thành phô;
- Van phOng UBND thành phô (KSTTHC);
- Luu: VT, SNV. Q
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