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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /STP-VP 

V/v thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND 

và nhiệm vụ CCHC năm 2021 

            Phú Thọ, ngày        tháng  5  năm 2021 

   

Kính gửi:  Trưởng các Phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; trên cơ sở kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 

(Par Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số 

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC của các sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh năm 2021. Giám đốc Sở yêu cầu:   

1. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND; cụ thể hóa các 

nội dung của Chỉ thị vào tình hình thực tế của đơn vị mình. Rà soát lại toàn bộ các 

Kế hoạch, Chương trình công tác của Sở, của đơn vị mình để đưa vào kế hoạch 

hoạt động trong thời gian tới; tránh bỏ sót nhiệm vụ đã được giao. Đánh giá, theo 

dõi việc thực hiện nhiệm vụ của CCVC thuộc quyền quản lý để đôn đốc, nhắc nhở 

và là cơ sở để xếp loại chất lượng, đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng 

CCVC cuối năm. 

- Rà soát, phát  hiện  thủ tục/nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính 

thuộc phạm vi quản lý có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động doanh nghiệp 

và đời sống  của  nhân  dân  chưa  có  trong  Kế hoạch  rà  soát,  đánh  giá  thủ  tục  

hành chính năm 2021 để kiến nghị phương án xử lý.  

- Chỉ đạo CCVC tăng cường các bài viết tuyên truyền về cải cách hành 

chính trên các Trang TTĐT của Sở, Bản tin Tư pháp và các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định 

số 663/QĐ-BTP ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và dự kiến các nhiệm 

vụ trọng tâm triển khai tới Phòng Tư pháp cấp huyện trong năm 2021: Các phòng 

chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng Bảng tiêu chí chấm 

điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2021 đối với lĩnh vực quản lý 

của đơn vị mình (bảng excel theo mẫu gửi kèm), gửi Văn phòng trước ngày 

10/6/2021; Văn phòng tổng hợp, gửi Phòng Tư pháp trước ngày 17/6/2021. 
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 2. Trưởng Phòng Văn bản QPPL 

 - Sớm hoàn thành nội dung báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng Sổ tay hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu 

tư, kinh doanh. 

 -  Thẩm  định thủ  tục hành chính được quy định trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh; Thực  hiện  đánh  giá  tác động  của  thủ  tục  hành chính  

quy  định  trong  dự  thảo  văn  bản  quy phạm pháp luật của tỉnh theo quy định 

pháp luật. Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật 

gây ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. 

 - Thông qua những vướng mắc trong giải quyết những vấn đề pháp lý phát 

sinh của các dự án, cần có khuyến cáo đối với các dự án, nhất là các dự án trọng 

điểm của tỉnh đang trong quá trình triển khai. 

3. Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp 

- Thực hiện rà soát, đánh giá, đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện, 

giảm chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện đối với 03 thủ tục hành chính có liên 

quan tới doanh nghiệp, gồm: Thành lập Văn phòng công chứng; Đăng  ký  hoạt  

động  của  tổ  chức  hành nghề luật sư; Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu 

giá tài sản (Theo Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp). 

Hoàn thành và báo cáo Lãnh đạo Sở trước 15/6/2021. 

- Tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch; hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, … Hướng dẫn, giải quyết các 

vướng mắc trong triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Có 

văn bản phản ánh và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện xóa án tích. Đề xuất các giải pháp giải quyết 

thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng. Phân công, bố trí CCVC đảm bảo giải quyết các 

yêu cầu của công dân đúng hạn, trước hạn. 

- Chỉ đạo Tư pháp cơ sở đồng hành, phối hợp với ngành Công an và các cơ 

quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người dân trong xác minh 

bổ sung, chỉnh sửa thông tin hộ tịch, đặc biệt trong quá trình làm căn cước công 

dân và các giấy tờ tùy thân trước các kỳ thi, tuyển sinh của học sinh, sinh viên. 

Hướng dẫn công chức tư pháp – hộ tịch cách xử lý cụ thể các vướng mắc phổ biến 

của người dân về hộ tịch; triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người dân biết, thực hiện. 

4. Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật 

- Mở các kênh tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của người dân trên 

các Trang TTĐT do Sở quản trị; kiểm tra tính tương tác của kênh đã lập.  

- Phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền về cải cách hành chính, về hoạt 

động của Sở và các vấn đề hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ trên các phương tiện 

truyền thông và ấn phẩm của Sở.  
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- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền 

về các hoạt động của Sở, đặc biệt là những vướng mắc, khó khăn của người dân, tổ 

chức trong các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành (vấn đề hộ tịch, quốc 

tịch, thừa kế, giao dịch bảo đảm, …) để có hướng dẫn cụ thể và khuyến cáo chung 

với nhân dân trong giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan tới cuộc sống. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử phù hợp 

với các giai đoạn tiếp theo của cuộc bầu cử. 

5. Chánh Thanh tra 

Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời, 

đúng quy định của pháp luật; chủ động tham mưu giải quyết ngay các vụ việc mới 

phát sinh, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thông qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, tổng hợp chung những khó khăn, vướng mắc cũng như các sai sót, vi 

phạm phổ biến cũng như cá biệt của các tổ chức hành nghề, của tư pháp cơ sở để 

có chấn chỉnh kịp thời, đồng thời có khuyến cáo chung tới các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý, theo dõi của Sở. 

6. Trưởng các đơn vị sự nghiệp 

Tiếp tục cải tiến, đổi mới các quy trình, thủ tục cung cấp các dịch vụ đảm 

bảo chấp hành gương mẫu các quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi tốt 

nhất cho cho tổ chức, người dân. Thông qua công tác, cần tổng hợp các nội dung 

pháp luật gây cản trở quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tổ 

chức mình để có đề xuất, kiến nghị kịp thời; tăng cường viết bài hoặc phối hợp 

tuyên truyền những nội dung người dân quan tâm. 

7. Chánh Văn phòng 

- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị đề xuất UBND tỉnh bổ sung các chỉ 

tiêu của ngành Tư pháp trong Bộ chỉ tiêu KTXH của Trung tâm điều hành thông 

minh IOC, hoàn thành trước 15/6/2021. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các Chương trình/Kế hoạch công 

tác của Sở và các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, làm cơ sở xem xét 

xếp loại thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hàng năm. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giải quyết các phản ánh, kiến nghị của 

người dân, tổ chức. Đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính theo Kế hoạch đã đề ra. Tuyên truyền các quy định về văn hóa công vụ, 

văn hóa công sở, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức; các  hình  thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; việc sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, …  

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo, điều hành hoạt động của Sở; ban hành Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin, 

đảm bảo bí mật nhà nước trong hoạt động của Sở nói chung và trong ứng dụng 

CNTT nói riêng.  
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- Tổng hợp, hoàn thiện 02 dự thảo quy định về chấm điểm thi đua, đánh giá, 

xếp loại hàng năm đối với các đơn vị trong ngành, trình Giám đốc Sở ban hành 

sớm, làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện. 

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà 

nước, ngành y tế và văn bản chỉ đạo của Sở về thực hiện phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Yêu cầu Trưởng các Phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện trong các báo cáo định kỳ trong năm./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TH (V.03b)  

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Trần Thị Nhung 
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