
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN  

Số: 68/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hàm Tân, ngày 21 tháng 4 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ 

số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2022 trên địa bàn huyện 

 
Căn cứ Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS 

năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Thực hiện Công văn số 651/UBND-NCKSTTHC ngày 7/3/2022 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND 

huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, 

Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2022 trên địa bàn huyện, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Xác định các tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những tồn tại, hạn 

chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cải thiện  môi trường đầu 

tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần của 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022. 

b)Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2022. 

2. Mục tiêu 

a) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, tiêu chí của bộ Chỉ số đánh giá 

PAR Index, PAPI, SIPAS và duy trì các kết quả đã thực hiện tốt; khắc phục các nội 

dung chỉ số còn thấp điểm của huyện. 

b) Tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính giữa các cơ quan nhà nước với tổ 

chức, cá nhân. Thực hiện tốt việc khắc phục các tồn tại, hạn chế có liên quan đến các 

nội dung, tiêu chí có điểm số còn thấp của bộ chỉ số đánh giá PAR Index, PAPI, SIPAS 

của tỉnh trên địa bàn huyện góp phần cải thiện điểm số, thứ hạng chỉ số PAR Index, 

PAPI, SIPAS của tỉnh. 
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c) Đảm bảo 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện trên 

môi trường điện tử; trong đó tập trung thực hiện tốt thủ tục hành chính liên thông ở 

lĩnh vực đất đai, dự án đầu tư. 

d) Phấn đấu đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện các thủ tục hành chính quy 

định thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo quy định. 

e) Đánh giá mô hình thí điểm trong giải quyết thủ tục hành chính đã triển khai 

trong năm 2021 và nhân rộng mô hình đưa vào thực hiện trên địa bàn huyện (sau khi 

có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ). 

f) Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đúng hạn đạt 

từ 98% trở lên. 

g) Hoàn thành trên 95% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức đã phê duyệt. 

h) Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính Nhà nước (SIPAS) của huyện đạt từ 85% trở lên. 

3. Yêu cầu 

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nâng cao trách 

nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu được UBND 

huyện giao gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, bảo đảm tính 

đồng bộ, thống nhất trên các nội dung của từng ngành, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo, rà 

soát những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương để 

đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. 

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn phải xác 

định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này là nhiệm vụ trọng 

tâm, phải tập trung chỉ đạo thường xuyên, thật sự quyết liệt và gắn chặt với nhiệm vụ 

trọng tâm, chủ yếu tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là người 

trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện. 

d) Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của 

mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, 

cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành để các cơ 

quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

e) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chỉ số PAR Index, 

SIPAS, PAPI là một chỉ tiêu để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Không xem xét đánh 

giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, 

người đứng đầu và các cá nhân có liên quan khi cơ quan, đơn vị và địa phương hoàn 

thành dưới 90% các nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện giao. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO, CẢI THIỆN CHỈ SỐ 

PAR INDEX, CHỈ SỐ PAPI, CHỈ SỐ SIPAS 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện 

nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2992/KH-

UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao 

chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 21/10/2021 của Huyện ủy Hàm Tân về 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn huyện Hàm Tân; Kế hoạch số 148/KH-UBND 

ngày 07/9/2021 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ 

số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn huyện đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo chuyển biến trong nhận 

thức để chỉ đạo điều hành và tổ chức tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của huyện. 

b) Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng 

Kế hoạch phân công cụ thể từng nhiệm vụ, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để 

duy trì kết quả đạt được, cải thiện điểm số Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS hàng năm 

của tỉnh thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú trọng chỉ đạo, kiểm tra 

việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho cấp dưới khắc phục các tồn tại, hạn chế 

các tiêu chí của Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. 

d) Các cơ quan, đơn vị phát động, tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác 

cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Trong đó các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện và mỗi UBND xã, thị trấn phải có ít nhất 01 sáng kiến hoặc 

giải pháp mới về cải cách hành chính áp dụng triển khai có hiệu quả trong cơ quan, 

đơn vị. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2022. 

2. Thực hiện công khai minh bạch 

a) Công khai thủ tục hành chính 

- Các biểu mẫu, đơn, tờ khai hướng dẫn kê khai thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, địa phương phải được mẫu hóa, 

hướng dẫn kê khai kèm theo. Thực hiện công khai: 

+ Danh mục các thủ tục và hướng dẫn các bước, quy trình thực hiện đối với 

100% các thủ tục hành chính. 

+ Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4. 

+ Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính 

công ích. 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ 
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phận Một cửa huyện, cấp xã; trên Trang thông tin điện tử huyện; tại thôn, khu phố (đối 

với thủ tục hành chính cấp xã). 

- Công khai thông tin địa chỉ cơ quan, tên và chức vụ, số điện thoại của cán bộ, 

công chức, viên chức có thẩm quyền tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính của người dân, 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, 

cấp xã; trên Trang thông tin điện tử huyện; tại trụ sở làm việc UBND cấp xã, thôn, 

khu phố (đối với thủ tục hành chính cấp xã); lồng ghép đưa thông tin công khai vào 

phiếu tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

- Công khai kết quả khảo sát, đánh giá định kỳ về sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với cơ quan, công chức và viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, 

UBND cấp xã; trên Trang thông tin điện tử huyện. 

b) Công khai thông tin theo tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI 

- Công khai các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, quy định mới và hướng 

dẫn thực hiện đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước của 

ngành, địa phương (Công khai ngay sau khi ban hành). 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, 

Trang thông tin điện tử huyện, Đối với cấp xã công khai trên bảng niêm yết của UBND 

cấp xã, tại trụ sở thôn, khu phố. 

- Công khai tiêu chuẩn bình xét hộ nghèo, danh sách hộ nghèo; kết quả bình xét 

hộ nghèo kèm theo danh sách hộ được bình xét đạt, hộ chưa đạt, lý do chưa đạt kèm 

theo (Công khai liên tục trong năm). 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa cấp xã; 

tại trụ sở thôn, khu phố. 

- Công khai Quyết định, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảng giá đất 

nhà nước, giá đất đền bù của các dự án được tiến hành giải toả, đền bù, thu hồi đất; 

các dự án quy hoạch phải thu hồi đất và các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của 

dự án tại địa phương (Công khai ngay sau khi cấp có thẩm quyền ban hành). 

Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử huyện và tại trụ sở UBND cấp 

xã (đối với các quy định dự án thực hiện tại các địa phương). 

- Công khai thu, chi ngân sách cấp xã; việc minh bạch trong lập sổ sách theo dõi 

đối với các khoản đóng góp của nhân dân (trong năm thực hiện dự toán ngân sách). 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa cấp xã, 

tại trụ sở thôn, khu phố. 

- Công khai các nội dung người dân tham gia góp ý, giám sát xây dựng các công 

trình tại địa phương có vốn huy động từ các khoản đóng góp trực tiếp của người dân 

và hình thức đóng góp. Công khai các khoản phí mà mỗi hộ gia đình phải đóng cho 

chính quyền ở địa phương trong một năm. 
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Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, trụ 

sở thôn, khu phố; trên hệ thống loa phát thanh cấp xã. 

- Công khai các Kế hoạch, tiêu chuẩn về tuyển dụng, xét tuyển công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương (công khai ngay sau 

khi ban hành Kế hoạch đến hết đợt tuyển dụng, xét tuyển). 

Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc UBND 

huyện; tại trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn; trên hệ thống truyền thanh của cấp 

huyện và xã (nơi địa phương có nhu cầu tuyển dụng, xét tuyển). 

- Công khai chính sách bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 06 tuổi; lợi ích của 

chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân (công khai thường xuyên trong năm). 

Hình thức công khai: Trên bảng niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa cấp xã; 

tại trụ sở thôn, khu phố; trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã. 

- Công khai chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn, năm của ngành, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương 

thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ngành, địa 

phương (công khai thường xuyên trong năm). 

Hình thức công khai: Trên trang thông tin điện tử huyện; trên bảng niêm yết tại 

trụ sở UBND các xã, thị trấn.  

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để cải thiện chỉ số PAR 

Index, SIPAS, PAPI 

a) Các cơ quan, địa phương hàng năm phải hoàn thành đầy đủ, kịp thời 100% 

các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được UBND huyện giao; trong công tác tham mưu 

rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, theo đúng tiến độ 

UBND huyện giao. 

b) Rà soát xây dựng, hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy 

trình liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và thường xuyên cập nhật quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình liên thông trên phần mềm một cửa đầy 

đủ, kịp thời; qua rà soát đề xuất thực hiện cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ, quy 

trình, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, thời gian của các chủ thể có liên quan trong 

tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

c) Xây dựng kế hoạch phân giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan thuộc UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó chỉ 

tiêu về kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn theo chỉ tiêu kế hoạch của huyện đề ra và 

năm nay cao hơn năm trước. 

d) Có hình thức xử lý nghiêm công chức, viên chức do chủ quan để xảy ra chậm 

trễ trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc hồ sơ tham mưu giải quyết chậm trễ nhưng 

không có Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, không hướng dẫn thủ tục đầy đủ 

một lần; gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chậm trễ thuộc trách 

nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; cơ quan chủ trì giải 

quyết kịp thời tổng hợp những vướng mắc chung của các trường hợp và có văn bản 

báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) (trong đó: Nêu rõ hồ sơ, quy trình thực 

hiện, cơ quan chậm phối hợp, nguyên nhân) để đề xuất các ngành có liên quan giải 
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quyết. 

e) Định kỳ hàng tuần, công chức được giao phụ trách Bộ phận Một cửa huyện, 

cấp xã phải tổng hợp thống kê số liệu kết quả giải quyết hồ sơ hành chính (tổng số hồ 

sơ tiếp nhận, hồ sơ giải quyết đúng hạn, hồ sơ trễ hẹn) gửi đến Thủ trưởng các cơ 

quan, bộ phận có liên quan để theo dõi và chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp 

chậm trễ. 

f) Triển khai và thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo Kế hoạch đề ra. 

g) Các cơ quan, đơn vị, địa phương không để xảy ra sai phạm trong việc quản lý 

sử dụng ngân sách được cấp có thẩm quyền giao và trong quản lý, sử dụng tài sản 

công; các sai phạm xảy ra (nếu có) phải được chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

h) Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 

dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

huyện; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: 

- Rà soát lập danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức 3, 4, danh 

mục thủ tục thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết 

của đơn vị, địa phương và công khai theo quy định và danh mục thủ tục hành chính 

được thanh toán trực tuyến trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành 

chính triển khai. 

- Xây dựng quy trình tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả đối với thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và 

thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Thường xuyên kiểm tra việc cung cấp, sử dụng, vận hành phần mềm dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 của các thủ tục hành chính đã cung cấp tại cơ quan, đơn 

vị mình; qua đó đề xuất khắc phục các hạn chế, bất cập trong sử dụng phần mềm (nếu 

có). 

- Phân công công chức tại Bộ phận Một cửa để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ đối với thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện qua dịch 

vụ Bưu chính công ích. 

- Hướng dẫn việc thực hiện các dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa huyện, cấp 

xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng dịch vụ công tỉnh và dịch vụ Bưu chính công ích với nhiều hình thức phong phú, 

phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã đến mọi tầng lớp nhân 

dân, doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng. 

k)Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả lời, công khai các thắc mắc, phản ánh của 

tổ chức, cá nhân trên các lĩnh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương thông 

qua chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang thông tin điện huyện. 

l) Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chuyển đổi số quốc gia; khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gắn với việc giải 

quyết thủ tục hành chính từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành 

chính của người dân. Đổi mới thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo mục tiêu của Chính phủ và tại Kế hoạch đề ra với việc 
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xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực tốt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách 

nhiệm của cơ quan, địa phương để cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS của 

huyện. 

m) Triển khai đảm bảo thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp xã giai 

đoạn 02 (2021- 2023) đảm bảo theo kế hoạch đề ra.  

4. Tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa huyện và Một cửa thị trấn Tân Minh: Theo Kế hoạch 

số 148/KH-UBND, ngày 07/9/2021 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Trong năm 2022 sẽ tổ chức sơ kết mô hình thí điểm 

và triển khai nhân rộng (sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc tổ chức công khai, thực hiện các TTHC trên địa 

bàn huyện. Qua kiểm tra, đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân khi không tuân 

thủ đúng quy trình, yêu cầu nộp thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, để xảy ra chậm 

trễ, tồn đọng hồ sơ. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy trình nội bộ giải 

quyết đối với các TTHC liên thông; trong đó hướng dẫn quy định rõ các bước công 

việc, thời gian thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, 

kịp thời nhiệm vụ cải cách TTHC, gắn việc kiểm tra kiểm soát TTHC trên địa bàn 

huyện với thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC tại các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch 

này. 

- Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trong thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu triển khai hướng dẫn của tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

người dân, doanh nghiệp cách đăng ký tài khoản và sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ 

công trực tuyến trong thực hiện TTHC; việc thực hiện các dịch vụ thanh toán phí, lệ 

phí trực tuyến thông qua ứng dụng trực tuyến đã triển khai và việc thu các khoản phí, 

lệ phí khi trả thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 qua dịch vụ Bưu chính công ích 

theo nhu cầu của người dân. 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu 

và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh, dịch vụ BCCI để người dân biết và tham gia sử dụng (quan tâm tuyên truyền 

bằng hình thức trực quan: băng rôn, pano, áp phích; bảng tin tại trung tâm huyện, trụ 

sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư). 
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- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tư pháp 

- Tăng cường công tác kiểm tra rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn huyện.  

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp để 

nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định 

liên quan đến tiếp nhận và giải quyết TTHC ở cấp huyện, cấp xã. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. 

- Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ Kế hoạch được 

giao, chủ động xây dựng kế hoạch trình UBND huyện bố trí trong dự toán kinh phí 

chi hoạt động thường xuyên của đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ để tổ chức 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và khả năng cân đối ngân sách. 

- Tham mưu công bố đầy đủ công khai quy hoạch của huyện, danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật để nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện dự án 

đầu tư theo quy định; đồng thời có văn bản hướng dẫn, cung cấp các thông tin, các 

quy định có liên quan để các địa phương công khai rộng rãi đến tổ chức, cá nhân biết. 

Định kỳ kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai tại các cơ quan, địa phương đối 

với nội dung thuộc ngành quản lý. 

5. Phòng Nội vụ 

- Theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện đề ra. Gắn công tác kiểm tra CCHC 

với kiểm tra các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải 

thiện nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS theo Kế hoạch của UBND 

huyện. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có 

liên quan không nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ được 

giao. 

- Tham mưu đánh giá việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình. Đề xuất triển 

khai nhân rộng mô hình tại các địa phương trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành: 

Sau khi UBND tỉnh có chỉ đạo. 

- Tham mưu triển khai đưa nội dung đánh giá về thực hiện các nhiệm vụ công 

tác CCHC, cải thiện nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh hàng năm, 

giai đoạn gắn với đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và 

xem xét bổ nhiệm lại đối với chức danh lãnh đạo quản lý có liên quan.  
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- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, xây dựng nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Tham mưu UBND huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm 

pháp luật trên lĩnh vực quản lý đất đai thuộc thẩm quyền theo quy định; đồng thời 

tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật chưa 

phù hợp với tình hình thực tế chung của địa phương. 

- Tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ công bố công khai quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, khung giá đất và các quy định chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng của huyện theo quy định; đồng thời có văn bản hướng dẫn, cung 

cấp các thông tin, các quy định có liên quan để các đơn vị, địa phương công khai rộng 

rãi đến tổ chức, cá nhân biết. Định kỳ kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai tại 

các đơn vị, địa phương đối với nội dung thuộc ngành quản  lý. 

- Mẫu hóa quy trình, các bước công việc, các chủ thể chính tham gia thực hiện 

đối với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình thành sơ đồ các bước thực hiện và tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện để người dân biết, thực hiện. 

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp trong giải quyết TTHC liên thông 

trên lĩnh vực đất đai (liên thông giữa phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế, 

cơ quan đo đạc bản đồ, các ngành, các địa phương có liên quan); từ đó, quy định rõ 

trách nhiệm, thời hạn giải quyết của từng đơn vị, góp phần hạn chế hồ sơ trễ hẹn, tồn 

đọng ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu xây dựng hoàn thiện quy trình liên thông điện tử trên lĩnh vực cấp 

mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho hộ gia đình. Mẫu hóa quy trình, các bước công việc, thời gian, các chủ thể 

chính tham gia thực hiện thành sơ đồ các bước thực hiện. 

- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân trong giải quyết 

TTHC, không để hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng. 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Rà soát thực hiện công khai các thông tin liên quan đến quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mà theo quy định phải công bố công khai để 

người dân biết; đồng thời có văn bản hướng dẫn, cung cấp các thông tin, các quy định 

có liên quan để các địa phương công khai rộng rãi đến tổ chức, cá nhân biết. Định kỳ 

kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai tại các cơ quan, địa phương đối với nội 

dung thuộc ngành quản lý. 

- Kiểm tra, tuyên truyền việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

trên lĩnh vực xây dựng đã được cung cấp, niêm yết công khai (nhất là thủ tục liên quan 
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lĩnh vực cấp phép xây dựng) để việc sử dụng hiệu quả và thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp. 

8. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội: Kiểm tra, hướng dẫn các địa 

phương trong thực hiện quy trình rà soát, xét duyệt công khai, minh bạch danh sách 

các hộ nghèo và giải quyết chế độ chính sách đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo đúng 

đối tượng, địa bàn thụ hưởng chính sách theo quy định. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

cụ thể của ngành trong năm 2022 để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của phụ huynh, 

học sinh đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học; tổ chức quán triệt công khai đầy đủ, 

minh bạch các khoản thu, đóng góp của phụ huynh; không yêu cầu phụ huynh đóng 

góp các khoản ngoài quy định; tăng cường cung cấp thông tin giữa nhà trường với phụ 

huynh học sinh thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, thiết bị điện tử... 

10. Công an huyện: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương tăng 

cường đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; nhân rộng các mô hình “Tự quản, tự 

phòng” và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. 

11. Bảo hiểm xã hội huyện: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về 

chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm y tế của nhà nước đối với người dân đến 

địa bàn khu dân cư để người dân biết, hưởng ứng tham gia. 

12. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện:   

- Tuyên truyền về tổ chức thực hiện mô hình thí điểm theo Kế hoạch này trên 

hệ thống truyền thanh của huyện (Tuyên truyền hàng tháng trong thời gian thực hiện 

thí điểm). 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, chỉ số PAR 

Index, PAPI, SIPAS, các mô hình người tốt, việc tốt trong thực hiện CCHC trên địa 

bàn huyện. 

13. Bưu điện huyện 

- Đề nghị bố trí, phân công nhân viên Bưu điện phối hợp với Bộ phận một cửa 

huyện, thị trấn Tân Minh để tiếp nhận, trả kết quả đối với một số TTHC và thực hiện 

các nhiệm vụ có liên quan. Tuyên truyền chủ trương sử dụng dịch vụ Bưu chính công 

ích trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC trên địa bàn huyện để tổ chức, cá nhân biết, 

tham gia thực hiện. 

14. UBND các xã, thị trấn: Đẩy nhanh rút ngắn tiến độ đầu tư nâng cấp Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại giai đoạn 2 (năm 2021-2023) 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và 

Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 và các văn bản đã được UBND huyện 

triển khai đề án theo quy định. 
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Đối với các địa phương đã được đầu tư nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp xã theo hướng hiện đại, thực hiện rà soát, kịp thời sửa chữa các trang thiết bị 

hư hỏng, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kiến nghị, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để 

xem xét, hướng dẫn thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, (Ng). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 21 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện) 

TT 
Cơ quan, đơn vị 

tham mưu thực hiện 
Cơ quan phối hợp Nội dung nhiệm vụ 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

 

1 

 

Phòng Nội vụ 
Các phòng, ban có liên 

quan thuộc huyện Xây dựng Kế hoạch của UBND cấp huyện, cấp xã khắc phục chỉ số PAR 

Index, SIPAS, PAPI của tỉnh năm 2022 

 

Tháng 4/2021 
Kế hoạch của UBND 

cấp huyện 

UBND cấp xã  
Trước ngày 

10/5/2022 
Kế hoạch của UBND 

cấp xã 
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Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Các phòng, ban thuộc 

huyện 

Công khai thông tin địa chỉ UBND cấp huyện, cấp xã, lập danh sách và 

công khai tên, chức vụ, số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức 

có thẩm quyền tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời các phản ánh, kiến nghị của 

tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện TTHC của người dân, doanh 

nghiệp trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, tại Bộ phận 

một cửa các cấp, tại trụ sở thôn, khu phố. 

Trước 

30/5/2022 

Thông tin được công 

khai trên Trang thông 

tin điện tử của UBND 

cấp huyện và Bộ phận 

một cửa cấp huyện 

UBND cấp xã  

Công khai tại bộ phận 

Một cửa cấp xã và tại 

trụ sở thôn, khu phố 

3 

Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

Thực hiện công khai đầy đủ các nội dung thông tin về TTHC, công khai 

thông tin của tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI theo nội dung Kế 

hoạch của UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

Kết quả công khai tại 

Bộ phận Một cửa 

huyện và trên Trang 

thông tin điện tử huyện 

UBND cấp xã  

Kết quả công khai tại 

Bộ phận một cửa cấp 

xã 

4 

- Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế 

hoạch. 

Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Rà soát công bố, công khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, 

quy hoạch nông thôn; Công bố đầy đủ, công khai quy hoạch tỉnh, danh 

mục dự án kêu gọi đầu tư; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, khung giá đất và các quy định chính sách liên quan đến đền 

bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của địa phương. Đồng 

thời có văn bản hướng dẫn, cung cấp các thông tin, các quy định có liên 

quan để cấp xã công khai rộng rãi để tổ chức, cá nhân biết. 

cập nhật 

thường xuyên 

trong năm 

Các văn bản được công 

bố, công khai trên 

Trang thông tin điện tử 

và tại Bộ phận Một cửa 

của huyện. Văn bản 

hướng dẫn cho cấp xã 
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TT 
Cơ quan, đơn vị 

tham mưu 

thực hiện 

Cơ quan phối hợp Nội dung nhiệm vụ Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm 

5 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Các phòng, ban thuộc 

huyện 

Trên cơ sở các mẫu hướng dẫn TTHC do các sở, ngành công khai, 

UBND cấp huyện rà soát các mẫu hướng dẫn thực hiện TTHC của cấp 

huyện, cấp xã để công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương 

và tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Cung cấp đầy đủ các mẫu hướng dẫn 

cho UBND cấp xã để thực hiện công khai. 

Thường xuyên 

trong năm 

Kết quả công khai trên 

Trang thông tin điện tử 

và tại Bộ phận một cửa 

huyện. Cung cấp mẫu 

để UBND cấp xã thực 

hiện công khai. 

UBND cấp xã  

Thực hiện in ấn các mẫu hướng dẫn TTHC và đóng thành tập để công 

khai tại Bộ phận một cửa cấp xã Thường xuyên 

trong năm 

Tập niêm yết công khai 

tại Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã 

 
6  

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

phối hợp công khai trên 

Trang thông tin điện tử 

của huyện 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường mẫu hóa quy trình, các bước 

công việc, các chủ thể chính tham gia thực hiện đối với thủ tục cấp mới 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình thành sơ đồ các bước thực hiện và công 

khai tại Bộ phận một cửa cấp huyện để người dân biết, thực hiện. 

Theo yêu cầu 

của Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy trình được công 

khai trên Trang thông 

tin điện tử của UBND 

cấp huyện và Bộ phận 

một cửa cấp huyện 

   7 

 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Các phòng, ban có liên 

quan  

Xây dựng hoàn thiện quy trình liên thông điện tử trên lĩnh vực cấp mới 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình. Mẫu hóa quy trình, các bước công việc, 

thời gian, các chủ thể chính tham gia thực hiện thành sơ đồ các bước 

thực hiện. 

Trong thời gian 

01 tháng, kể từ 

ngày UBND 

tỉnh có quyết 

định 

 

Quyết định phê duyệt 

của UBND cấp huyện 

UBND cấp xã  

Công khai quy trình, sơ đồ thực hiện liên thông đối với thủ tục cấp mới 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình tại Bộ phận một cửa cấp xã để người 

dân biết, thực hiện. 

Sau khi UBND 

huyện có quyết 

định phê duyệt 

Tập công khai tại Bộ 

phận một cửa UBND 

cấp xã 

8 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện tham mưu triển 

khai 

Các phòng, ban thuộc 

huyện rà soát, cập nhật 

theo yêu cầu 

Cập nhật, đưa các quy trình giải quyết TTHC liên thông đối với quy trình 

TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước (ở tất cả các TTHC) 

thành quy trình liên thông điện tử (đưa quy trình giải quyết TTHC trên 

hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông giữa các cấp, các ngành), 

gắn với việc rà soát cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ, chi phí tuân thủ 

và quy định rõ trách nhiệm, thời gian trong công tác phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC 

 

 

 

Trong năm 

2022 

 

 

 
Quyết định phê duyệt 

của UBND cấp huyện 
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TT 
Cơ quan, đơn vị 

tham mưu 

thực hiện 

Cơ quan phối hợp Nội dung nhiệm vụ Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm 

9 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình: hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 4 đối với 03 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch: Thủ tục “Đăng ký thành lập hộ kinh doanh”; thủ 

tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”; thủ tục “Đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh”  

Thường xuyên 

trong năm 

Kết quả thực hiện 

giải quyết Hồ sơ 

TTHC 

UBND thị trấn Tân 

Minh 

 

 
Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình: hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3 đối với TTHC “ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” 

10 UBND cấp xã 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Công khai các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông 

thôn; Công bố đầy đủ, công khai quy hoạch tỉnh, danh mục dự án kêu gọi 

đầu tư; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá 

đất và các quy định chính sách liên quan đến đền bù, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng thuộc thẩm quyền của địa phương; công khai tiêu chuẩn bình 

xét hộ nghèo, danh sách hộ nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo kèm theo 

danh sách hộ được bình xét đạt, hộ chưa đạt, lý do chưa đạt kèm theo; 

Công khai thu, chi ngân sách cấp xã; việc minh bạch trong lập sổ sách 

theo dõi đối với các khoản đóng góp của nhân dân; Công khai chính sách 

bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 06 tuổi; lợi ích của chính sách bảo hiểm 

y tế đối với người dân; Công khai kế hoạch tuyển dụng công chức… 

Thường xuyên 

trong năm 

Kết quả công khai 

tại Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã, trụ 

sở thôn, khu phố 
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