
 

  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 

V/v cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng  

về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của quận 

và Chỉ số hiệu quả quản trị  

hành chính công (PAPI)  

Kiến An, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận; 

                               - Ủy ban nhân dân 10 phường. 

Thực hiện Công văn số 4306/UBND-KSTTHC ngày 06/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR 

Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố và Chỉ 

số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) (gửi kèm). 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện hiệu quả, nâng thứ bậc xếp 

hạng về thực hiện chỉ số cải cách hành chính của quận trong năm 2022, Ủy ban 

nhân dân quận yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường 

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chương 

trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận; Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận và của cơ quan, đơn vị mình; kịp thời 

báo cáo, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Duy trì thường xuyên việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công 

tác cải cách hành chính, nhất là khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và 

qua việc kiểm tra. 

- Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng 

hạn, nâng cao tỷ lệ giải quyết trước hạn. Cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của thành phố; hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 

10/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận về đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực 

tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn tại cơ quan nhà 

nước quận Kiến An. 

- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với Bưu điện thành phố chủ động có các biện pháp, 

giải pháp nâng cao tỷ lệ gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ 



 

  

bưu chính công ích; thực hiện 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước dưới dạng điện tử. 

- Thực hiện giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. 

- Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân quận về triển khai thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng 

chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận. 

- Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

theo quy định, triển khai ISO điện tử. 

2. Ban Tổ chức - Nội vụ 

Chủ trì triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn CCHC tại các phòng, ban, 

đơn vị cùng với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch kiểm tra CCHC của UBND 

quận năm 2022, hoàn thành trong tháng 9/2022. 

3. Văn phòng HĐND và UBND quận 

- Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị thực hiện công khai quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban tại Bộ phận Một cửa quận. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận về đẩy mạnh sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm hồ sơ quá 

hạn tại cơ quan nhà nước quận Kiến An. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp các phòng, ban, ngành 

thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn quận theo các Kế hoạch của UBND quận: 

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2022 triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn quận Kiến An; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/3/2022 về 

chuyển đổi số trên địa bàn quận Kiến An năm 2022; Kế hoạch số 38/KH-UBND 

ngày 03/3/2022 truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn quận Kiến An giai 

đoạn 2022 - 2025. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đẩy mạnh tuyên 

truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích để 

người dân khai thác, sử dụng. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo 

chỉ kế hoạch UBND thành phố giao. 



 

  

- Tham mưu UBND quận triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND 

ngày 07/02/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận 

- Chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, giá bồi thường thu hồi đất trên Cổng thông tin điện tử 

của quận. 

- Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị thực hiện công khai thủ tục 

hành chính trên Cổng thông tin điện tử của quận. 

7. Ủy ban nhân dân các phường 

Thực hiện công khai danh sách hộ nghèo; công khai thu, chi ngân sách của 

phường trên Cổng thông tin điện tử của phường và tại trụ sở UBND phường. 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c CT, các PCT UBND quận; 

- Lưu : VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Thị Phượng  
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