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KẾ HOẠCH 

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao  
chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ  

của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 
 

 
 Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. 
 UBND huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích 
 Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng cung 

ứng dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của người dân đối với các cấp chính quyền; 

phấn đấu chỉ số SIPAS năm 2022 tiếp tục nằm trong top 3 khối các huyện, thành phố. 
 2. Yêu cầu 

 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện. 
 Các cơ quan, đơn vị xác định rõ mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ hành chính là một trong những thước đô quan trọng trong đánh giá hiệu 
quả hoạt động, xem đây là một trong những căn cứ để xác định mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Năm 2021, Chỉ số SIPAS của huyện Mộc Châu đạt 99.67% (tăng 6.04% 

so với năm 2020), Xếp hạng 02/12 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La 
(tăng 3 bậc so với năm 2020).. Bên cạnh những chỉ số nội dung được người dân, 
tổ chức đánh giá cao, vẫn còn có một số chỉ số nội dung còn bị hạn chế như: 

0.83% người dân được hỏi trả lời vẫn còn có công chức gây phiền hà, sách nhiễu 
khi tới giải quyết thủ tục hành chính; 2.50% tỷ lệ người dân trả lời phải đi lại 
trên 3 lần để giải quyết hồ sơ TTHC; …. 

Để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn mong mỏi của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính 

trên địa bàn huyện, trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương 
thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Nhiệm vụ và giải pháp 

1.1. Thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về việc 
triển khai và kết quả xác định chỉ số SIPAS tới toàn thể nhân dân trên địa bàn 

huyện nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi và trách nhiệm trong 
việc tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, 

chất lượng phục vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

1.2. Mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch 
vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện. Tập trung 

đầu tư trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong 
quá trình giao dịch, giải quyết công việc. 

1.3. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính (TTHC), cách 
thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian 

thực hiện, phí, lệ phí đối với từng TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, 
Cổng thông tin điện của huyện. 

1.4. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC và rút ngắn thời gian 

giải quyết TTHC nhằm đáp ứng các mong đợi của người dân, tổ chức trên cơ sở 
kết quả điều tra khảo sát năm 2021. 

1.5. Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và 
tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết 

công việc cho người dân và tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý 
nghiêm công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định. 

1.6. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải 

quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết. 

1.7. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị 
của người dân và tổ chức. Tiếp tục công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử 

cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; khuyến khích việc sử 
dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của 

người dân, tổ chức. 

1.8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền và triển khai có hiệu quả kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị nhằm 

nâng cao chỉ số SIPAS năm 2022 của huyện. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 
(Có biểu phụ lục nhiệm vụ cụ thể kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập 

trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực 
hiện (báo cáo tiến độ các nhiệm vụ được giao cho cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ 

quan, đơn vị phối hợp) lồng ghép trong báo cáo công tác CCHC hàng quý, 6 
tháng, năm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp). 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 
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- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính; rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông; qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tăng cường niêm yết công 
khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết; thường xuyên rà 

soát, tổng hợp các Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh mới ban hành gửi 
Ban Biên tập để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả; không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức có thái độ không 
đúng mực, thiếu tôn trọng khi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, 

cá nhân; xử lí nghiêm đối với công chức, viên chức khi phát hiện có hành vi gợi 
ý tổ chức, người dân nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí theo quy định. 

- Bố trí hình thức tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người 
dân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện (Lập Hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả, công bố công khai số điện thoại của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Bảng niêm yết của Bộ phận 

Một cửa, trên Cổng thông tin điện tử của huyện)  để nhân dân biết, kịp thời phản 
ánh, kiến nghị khi thấy cần thiết. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện trả lời ý 

kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, không để xảy ra trường hợp ý kiến phản 
ánh, kiến nghị không được giải quyết, không có phản hồi; xem xét xử lí trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan nếu chậm giải quyết, 
phản hồi ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đặc 

biệt là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các cơ quan trực 
thuộc UBND huyện.  

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí 

ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp huyện và cấp xã theo lộ trình, giai đoạn; đảm bảo đáp ứng 

với mong đợi của người dân, tổ chức trong cải thiện chất lượng cơ sở vật chất, 
hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức. 

2.4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Tăng cường thông tin, tuyên 
truyền về hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

trên hệ thống loa phát thanh của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và 
cộng tác phát sóng với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La để tổ chức, 

người dân kịp thời nắm bắt thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 

2.5. UBND các xã, thị trấn: Quán triệt nội dung Quyết định số 133/QĐ-

UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước năm 
2021 tới toàn thể cán bộ, công chức biết để triển khai thực hiện; đồng thời thực 

hiện tốt các nội dung để đáp ứng mong đợi của người dân, tổ chức như: (1) Mở 
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rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức biết đến cơ quan nơi nộp hồ 
sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng; (2) Cải thiện 

chất lượng cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức; 
(3) Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính; (4) 
Tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

đường bưu điện; (5) Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; (6) Tiếp 
tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; (7) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính; (8) Giảm phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; (9) Cải thiện thái 
độ giao tiếp của công chức; (10) Cải thiện tinh thần phục vụ của công chức; (11) 

Nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức; (12) Bố trí hình thức tiếp 
nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức dễ dàng, thuận 

tiện; (13) Tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, 
tổ chức kịp thời, tích cực.  

2.6. Phòng Nội vụ: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nội dung Kế 

hoạch này; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND 
huyện; đề xuất các phương án, giải pháp để đẩy nâng cao Chỉ số SIPAS năm 
2022 của huyện./. 

  Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; 
- TT huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện (C/đ); 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn 
- Lưu: VT, NV (40b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Long Trung Tâm 
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