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CQNG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM 
Dic Jp  - Ti do - Hinh  phñc  

Quáng Trj, ngày Oif t/'záng 8 nám 2020 Sé: 35.3.?JUBND-NC 
V/v dy mnh và nãng cao Chi so 
Hiu qua Quãn trj và Hành chInh 

cOng cüa tinh (PAPI) 

KInhgüi: 
- Các ccx quan chuyên môn, ccx quan thuc UBND tinh; 
- Ban Quãn 15' Khu kinh té tinh; 
- Cong an tinh; 
- Bào hiêm xA hi tinh; 
- UBND các huyn, thânh phô, thj xâ. 

Näm 2019, Chi s hiu qua Quán tn và Hãnh chInh cong cüa tinh dat  43,67 
diêm,xêp this 34/63 tmh, thanh ?' trong ca nuoc (giarn 2,43 diem va tut 28 bâc so 
vai nam 2018), trong do, 1/8 ni dung dat  diem so thuçc nhom cao that la: Trach 
nhim giài trInh vói nguôi dan; 4/8 ni dung dat  diem so thuc nhóm trung bInh 
cao là: Tham gia cüa ngu&i dan & cap ccx s&; Cong khai, mith bach;  Kiêrn soát 
tham nhOng trong khu virc công; Quàn tn môi truô'ng; 2/8 ni dung dt diem so 
thuOc nhóm trung bIrih thâp là: Thu tiic hành chfith công; Cung üng djch vi công; 
1/8 ni dung dat  diem so thuc nhóm thâp nhât là: Quãn tn din tü. 

Dê tiêp tic day manh  và nâng cao Chi so Hiu qua Quan trj và Hành chinh 
cong cüa tinh (PAPI) và thirc hin hoàn thành các ni dung PAPI 6 tháng cuOi 
nãm 2020 theo kê hoach,  Uy ban nhân dan tinh yêu câu các ccx quan, don vj thc 
hin mt so ni dung sau: 

1. ThU trx&ng các ccx quan chuyên môn, ccx quan thuc UBND tinh; ChU 
tjch UBND các huyn, thành phô, thj xã; ChU tjch UBND các xâ, phuxng, thj trân 
chju trách nhim trirc tiêp clii dao  rà soát vic to chirc thirc hin các ni dung ye 
cong tác diêu hãnh, thirc thi chInh sách, cung irn djch vi cong cUa h thông 
hành chinh thà nuàc theo các tiêu chI cUa Chi so Hiu qua Quãn trj và Hành 
chInb cOng (kern theo ni dung chi tiêO dê phân dâu duy tn các ni dung dã thrc 
hin tot va kjp th&i có giâi pháp khac phic các ni dung thic hin chi.ra dat  yêu câu 
thuc thâm quyên phi trách. 

2. Tang cuing vai trô, trách nhim cUa ngu&i dung dâu các ccx quan, don 
vj, dja phucing trong cài thin chi so PAPI cUa tinh; day manh  cong tác kiêm tra, 
giám sat, cong tác tiêp dan, tao  diêu kin thun lcxi dé ngu&i dan duqc tham gia 
dôi thoai tai  cap ccx sâ và dóng gop 5' kiên ye các van dê birc xUc cUa ng&i dan. 
Day manh  thirc hin quy chê dan chU a ccx sO theo huOng di vào th%rc chat, darn 
bâo dUng các 11th vrc "dan biêt, dan bàn, dan lam, dan kiêm tra ". 

3. Thng cu?xng giáo diic 5' thüc, trách nhim, k5' lut, k5' cuong cUa di ngü 
can b, cong chirc, viên chUc trong thrc thi cong vu. Xir 15' nghiêm các tnr&ng 
hçxp can b, cong chüc, viên chirc vi pharn trong thi hành Cong vçi hoc có thai d 
gay phiên ha, sách nhieu dOi v&i ngu&i dan và to chüc. 
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4. UBND các huyn, thành ph& thj xâ chju trách nhim huóng dn, kiêm tra, 
chi do UBND các xã, phi.r&ng, thj trân thirc hin các ni dung PAPI tai  UBND cap 
xâ có hiu qua và day mtnh cong tác tuyên truyên ye thrc hin các ni dung PAP! 
ti dja phuang dé nhân dan biêt, giám sat và tich crc hithng üng thirc hin. 

5. Sâ Thông tin và Truyên thOng, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo 
Quãng Trj phôi hqp vâi các co quan, dcin vj, dja phuong day rnanh thông tin, 
tuyên truyên trén các phuong tin thông tin dii chüng ye kêt qua thirc hin các 
ni dung PAP! cüa tinh. 

6. Dê nghj Uy ban Mtt trn To quôc Vit Nam tinh chü trI, phOi hcrp vi 
các sâ, ngành lien quan chi dio to chüc triên khai thirc hin các giãi pháp nâng 
cao chat li.rcmg hott dng cüa Ban Thanh tra nhân dan và Ban Giám sat dâu tu 
cong dông dê gop phân nâng cao trách nhim giâi trInh cüa chInh quyên co sâ 
dôi v9i nguôi dan. 

Giao Sâ Ni vi theo dOi, don dôc, kiêm tra vic thrc hin các ni dung trén, 
báo cáo UBND tinh theo quy  djnh.Ici& 

Noi nlz?in: 
- Nhi.r trén; 
- Th.r&ng trirc Tinh üy; 
- Th.ràng true HDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các Doàn the cap tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Dài PT-TH tinh; Báo Quáng Tr; 
- Trung tam PVHCC; TT Tin hçc tinh; 
-Ltru:VT,NC. 
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DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Ru Dc Jp - Tiy do - Hnh phüc 

CHI TIET THIJ'C HIN Cli! sO HIU QUA QUAN 
Rj VA HANH CHINH CONG (PAPI) 

theo Cong van sdQ/UBND-NC ngày 01-1 thang .' nám 2020 
cza UBND tinh Quang Tn) 

9 • A 9 9 

1. Tham gia cua ngtroi dan r cap co' so 
a) Tn thirc cong dan ye tham gia: Nâng cao slr hiêu biêt cüa ngithi dan ye 

chInh sách hiên hành, ye vj trI lãnh dao;  Thrc hin có hiu qua Quy chê dan chü 
a cc sâ và Pháp Iênh Dan chü a xã, phuang, thj trân. TAng cirang huàng dan, 
kiêm tra, don doe CG si triên khai thirc hin quy chê dan chci Co sâ; xr ly 
nghiêm nhüng tnrang hcip vi phm quy chê dan chü ô co s&. 

b) Co hi tham gia: Tang ci.rông s1r tham gia cüa nguai dan van các to chüc 
chinh tn, chinh tn - xA hôi, doan the, cac to chuc xA hôi, hôi, nhom, cAu lac bô tu lap 

c) Chat luqng bau ci:r: Nâng cao chat luçing bâu cCr dai  biêu HDND các cap, 
dai biêu Quôc hi, bâu tnr&ng thônitô tnrâng to dan phô; tuyên truyên, phô biên cii 
the, day dü den nguai d ye hInh thüc bâu cr, két qua bâu cir, nguai trüng cir; nâng 
cao nh.n thirc cüa nguai dan ye bâu cir và dam bão tInh dan chü trong bâu ci:r. 

d) Dóng gop tr nguyen:  Nâng cao hiu qua cüa cong tác dóng gop ttr 
nguyen co sa, ghi chép và cong khai các khoãn dOng gop t1r nguyen tti dja 
phixo'ng; nguO'i dan phâi ducic tham gia dóng gop kiên dôi vai các cong trInh 
xay mri/tu sira & dja phuong có sr dóng gOp tr nguyen cüa ngu&i dan; tAng 
cu&ng s1r giám sat cüa Ban Thanh tra nhân dan hoc Ban Giárn sat dâu tu cong 
dông dôi v&i các cong trmnh xây m&i/tu sra tai  dja phuong. 

2. Cong khai, minh bch 
a) Tiêp cn thông tin: Thu&ng xuyên tao  co hi thutn iqi cho ngtthi dan 

duc tiêp cn thông tin httu Ich, dáng tin cy ye chInh sách, pháp 1ut tr chInh 
quyên dja phuang qua nhiêu hInh thüc dê dam bão thông tin den dugc v&i ngu&i 
dan sam nhât và chInh xác nhât. 

b) Danh sách h nghèo: 
- Cong khai kip  thai nhüng thông tin ye chInh sách xA hi cho ngu&i nghèo 

dê nhan dan biêt, nhân dan bàn, giám sat thirc hin. DOi imri phuong thrc bInh 
ch9n h nghèo theo hu&ng cong khai, minh bach,  ding dôi tuçing, cong khai 
danh sách h nghèo dA duçic xét ch9n t?i  trii s& UBND cap xA và tai  khu dan cu. 

- Thirc hin nghiêm, diing quy trInh, thu tic và dam bão ye thai gian vic 
xét h nghèo dê thi hu&ng các chê d, chInh sach diing quy djnh. Tuyt dôi 
không de xãy ra các tru&ng hçip nhung h thirc tê rat nghèo nhung không dugc 
dua vào danh sách h nghèo và nhüng h thirc te khOng nghèo nhung iai  ducic 
dua vào danh sách h nghèo. Xfr 1 nghiëm nhQng co quan, dja phuong, can b, 
cong chirc, viên chtrc thrc hin không ditng CáC quy djnh ye chInh sách cho h 
nghèo theo quy djnh cüa nhã nu&c. 

c) Thu, chi ngân sách cap xA 
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- Cong khai thu, chi ngân sách cp xâ và các khoãn thu khác a khu dan Cu; 
vic cong khai phãi hra ch9n hInh thirc và vi trI phi hgp dé dam bâo cho nguôi 
dan có the dcc duçc các thông tin trong báo cáo thu, chi ngân sách cap xa. 

- Phát huy vai trô giám sat cüa Hi dông nhân dan cap huyn, cap xâ, các 
doàn the quân chüng, can b, cong chüc, viên chüc va nhân dan. Dam báo ngi.rai 
dan tin ye tInh chInh xác cüa thông tin duqc niêm yet. Kjp thai ngän chin và xa 
1 nhUngdâu hiu tiêu circ phát sinh trong quán 1' tài chInh, tài san cong. 

- Tiêp tiic bôi duOng, nâng cao nghip vçi tài chInh cho Chti tjch UBND cap 
xà, kê toán, thu qu; hi.rang dan, kiêm tra nghip vi tài chInh ô cap xã. 

d) Quy hoach, kê hoach sr diing dat; giá bOi thurng thu hôi dat 
- Day mnh các hInh thirc cong khai dê nguai dan tiêp c.n duc thông tin 

ye quy hoch, kê hoach sir diing dat hin thôi cüa dla  phuong; ChInh quyên dja 
phuong t?o  co hi dê ngu1i dan dóng gop kiên và tiêp thu kiên cüa nguai 
dan dôi vai quy hoach, kêhoach sü dicing dat cüa dja phuang, dc bit là các 
kiên ye ánh hu&ng cüa kê hotch1quy hoach scr diing dat dôi vài h gia dInh. 
Cong khai kê hoich dâu tu cüa các dr an trên dla  bàn và kêt qua xr 1 các vi1 
vic qua giám sat ó khu dan cu. 

- Thông báo cv the cho nguai dan biêt ye i do thu hôi dat và dat bj thu hOi 
phâi dam báo sir dung dung mi1c dIch quy hoach; Cong khai vai ngi.thi dan mii'c 
giá den bü, so h, din tIch dat, loai dat bj thu hôi, tài san, cay trOng cüng vâi 
mac giá den bü. 

- Cong khai bang giá dat duc cap có thâm quyên phê duyt dê ngi.thi dan 
tiêp cn thông tin mt each d dàng nhât. 

- Djnh k' kiêm tra vic Cong khai quy hoach, ke hoch sa dung dat dé kjp 
thai chân chinh. 

3. Trách nhim giãi trInh vó,i ngu'ôi dan 
a) Mac d và hiu qua trong tiêp xiic vâi chInh quyên: 
Tao diêu kin thun igi dê ng.thi dan tiêp xOc vOi chInh quyên; nang cao 

trách nhim giái trInh cüa chInh quyên dôi vOi nguai dan và hoat dng cüa B 
phn tiêp cong dan tai  cap xã dê ngui dan tin c.y và d dàng 1iênh vOi chInh 
quyên khi can thiet. Ca can b HDND, UBND và cac Doàn the, cOng chüt 
chuyên mon cap xa tiep cong dan dê có phuong an, ket qua trã li rö rang; bôi 
duorng kiên thac, k5 näng doi vOi tru&ng thônitô truâng to dan phô dê nâng cao 
hiu qua giâi quyêt khuc mac cua nguai dan. 

b) Giái dáp khiêu nai,  tO cáo, khüc mac cüa nguai dan: Chu trQng cong tác 
giâi quyêt khiêu ni, tO cáo kjp thai; dam bâo các ni dung khiêu nai,  to cáo 
duçc chInh quyên phOc dáp thOa dáng. 

c) Tiêp cn djch vii tu pháp: Nâng cao hiêu biêt cüa ngi.rai dan dôi viii vic 
sü diing tOa an dja phuong và các bin pháp phi tOa an khi có tranh chap dan sr. 

4. Kiêm soát tham nhflng trong khu vic cong 
a) Kiêm soát tham nhüng trong chInh quyên dja phucing 
- Tiep t%lc dôi mai phucing thac lam vic cüa co quan hành chInh nhà nuac; 

CBCC CáC co quan chInh quyên tuyt dôi khOng dung tiên cOng qu9 vào mic 
dIch riêng. 
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- Nâng cao cht lucing thirc hin co ch mt cCra, cci ch mt cra lien thông 
trong giái quyêt thu tic hành chInh cho to chirc, cá nhân; darn bâo nguii dan 
không phái chi them tiên dê thirc hin các thu tVc  hành chInh, dc bit là các thu 
tic ye cap giây chrng nhn quyên s1r diing dat; cap phép xây dirng; chi.rng thirc, 
xác nhn; các thu tue hânh chInh thixc hin a cap xâ. 

- Tuyên truyên, phô biên các van bàn quy pharn pháp 1ut, các van bàn có 
lien quan ye phông, chông tharn nhüng bang nhiêu hInh thic dê ngithi dan hiêu, 
giám sat và phàn ánh nhüng biêu hin tham nhQng. 

- Cong khai sO din thoai dixang day nóng dê tiêp nhn các ' kiên phãn ánh 
cüa ngithi dan. Tang cuang thanh tra, kiêm tra vic giái quyêt thu ti1c hành chInh 
dê kjp thôi phát hin, ngàn ch.n và xr 1 nghiêrn các truang hp vi ph.m. 

b) Kiêrn soát tham nhüng trong cung üng dlch  vii cong 
- Dôi vói linh v.rc Y tê: 
+ Tiêp tVc  day rnnh vic thrc hin quy täc trng xir cia CBCCVC trong cac 

dan vj sr nghip y tê theo quy djnh hin hành. Darn bâo nguai dan thông phái 
chi them tiên dê duçc quan tarn han khi di khám, chQa bnh. 

+ Cãi tiên quy trInh khám, chQa bnh, tang cuang rng ding cong ngh 
thông tin vâo quán 12 thông tin khám, cha bnh nhãm giám thiêu các thu tiic 
hành chInh, nâng cao chat hxçng phic vçi nhân dan. 

+ To chirc vic lay kiên dánh giá cüa ngixäi bnh, ngi.rôi nhà ngir?i bnh 
ye thai d cüa di ngü y, bác sr dôi vri ngtrè'i bnh trong khám, chüa bnh. Tiêp 
tijc thire hin có hiu qua dan châm diem M.Score tai  các cci s& y tê tuyên tinh, 
tuyên huyn trong tinh. 

- Dôi vai linhviic Giáo due: 
+ Tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng 

dôi vOi can b, giáo vien. 
+ Rà soát, ban hành các van bàn chi do cüa ngành ye phOng, chông tham 

nhQng & mt so lrnh virc có nguy ca phát sinh tharn nhüng cao nhi..r: tuyen sinh, 
tuyen dung, diêu dng, luân chuyên vien chirc, bO nhim can b quàn l'...; 

+ Thirc hin nghiêm tuc vic tuyen diing vien ch&c trong ngành giáo dic; 
tang cu&ng thanh tra, kiem tra dê xü l nghiem các trithng hp tieu crc trong 
tuyên dicing viên chirc sr nghip giáo dic. Tuyên sinh dâu yào dung quy djnh. 

+ Djnh kS',  to ch&c lay kien cüa phi huynh, hçc sinh ye thai d cüa giáo 
vien dôi vOi h9c sinh; chat 1i.rng giâng dy cua giáo vién; vic day them, h9c 
them; các khoãn dóng gop ngoài quy djnh. Dam báo phii huynh hQc sinh tiêu 
hçc khOng phài chi thei tien d con em duc quan tarn han. 

c) COng bang trong tuyên di1ng vào thu virc cong 
- To chuc các kS'  thi tuyen ,cOng chüc cOng khai, minh bach  trên các 

phuang tin thông tin dai  chüng dê tao  ca hi cho tat câ mi ngithi có dü diêu 
kin duqc tham gia; vic tuyên dung phãi dam bão ca hi, quyên l?i  ngallg nhau 
cho tat cá các thI sinh; day rnanh &ng diing cOng ngh thông tin trong cOng tác 
thi tuyen. 

- Dam bão rnôi quan h gifla cá nhãn cüa ngiiai dir tuyên và nguôi có ch&c 
quyen trong cOng tác tuyên diing là thông quan tr9ng dOi vOi ket qua trcing tuyên. 



6 

- Xir 1 nghiêm nhüng trithng hçp nhân hM I, nhüng nhiu trong cong tác 
tuyên diing cong chirc, viên chtrc. 

d) Quyêt tam chông tharn nhüng cüa chInh quyên dja phi.rcing 
- Tang cung tuyên truyên, phô biên quan diem, chü truang, chInh sách cUa 

Bang và phap 1ut cüa Nhà niióc ye phông, chông tham nhQng. Nâng cao nhin 
thüc, hiéu biêt cüa ngurâi dan ye Lut PhOng, chOng tham nhQng. 

- Bâo v và t?o  diêu kin cho ngithi dan thirc hin vic tO cáo hành vi tharn 
nhüng dung dja chi, dung dôi tuqng; Phát huy tinh than to giác cüa can b, nhân 
dan dôi vài các hành vi tham nhüng. 

- Tang cuông cong tác thanh tra, kiêm tra. Xtr 1 nghiêm các vt vic tharn 
nhi1ng ti dja phucing; Xtr 1' trách nhim cüa ngthi drng dâu khi dê xáy ra tham 
nhüng trong Co quan, to chüc, don vj do rnInh phi trách. 

- Phát huy vai trô giám sat cüa Hi dông than dan, Uy ban Mt tr.n To quôc 
Viêt Nam và các doàn the chInh trj- xa hi các cap, các hi quãn chüng, các can b, 
dãng viên và nhân dan trong cOng tác dâu tranh phông, chông tharn nhüng. 

- Cong khai báo cáo kêt qua phông, chOng tham nhüng hang nãm cüa tinh 
trén các phiong tin thông tin d?i  ching. 

5. Thu tic hãnh chinh cong 
- Nâng cao hiu qua vic giãi quyêt thu tilc hành chInh (rl'HC) tai  B phn 

Mt cira, Mt ci:ra lien thông cap huyn, cap xa và Trung tam hành chInh côn 
cüa ti'nh; Tiêp tiic rà soát, dun giân hóa, rut ngän thOi gian dôi vd các TTHC ye 
linh v1rc dat dai, xây drng, tu pháp, hôtjch,... dam bâo thun igi nhât cho ngt.thi 
dan. Thirc hin nghiêm tue cong táe tiêp nhn, xir 1 phán ánh, kiên nghj cüa cá 
nhân, to chirc ye quy djnh hành chInh. 

- Chat h.rcmg djch vi hành chInh & UBND cap xâ phâi dam bão theo các 
tiêu chI quy dinh. 

- Tang cu&ng vai trô, trách nhim cüa ngt.r&i dirng dau vá CBCC trirc tiêp 
giãi quyêt TTHC dôi v&i ngi.thi dan, to chirc. Cu quan hành chinh có thâm quyên 
giái quyét TTHC chju trách nhim xin lôi nguäi dan, to chüc dOi vâi các ho so 
trê hen và nêu rO l2 do trê hçn và hçn lai th&i gian trá ho so theo quy djnh ti 
Nghj djnh 61/2018/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Thu&ng xuyen kiêm tra, dOn dôc cong ,tác giái quyet thu tc hành chInh 
lien quan den d&i song ngu&i dan nhu: cap giây phép xây dirng, cap giây chrng 
nhn quyên sr ding dat, chmg thirc, xác nhn... nhäm dam báo sir hài lông cüa 
ngu&i dan trong vic giái quyêt TTHC ti co quan hành chInh nhà nu&c các cap. 
Dam báo ngu&i dan khOng phái qua nhiêu ccra dê thirc hin TTHC ye cap giây 
phép xây dimg, cap giay chirng then  quyên s& dung dat. 

- Dam bão TTHC phâi duc cOng bO, cong khai kjpth&i, day dü, chInh xác, 
dung th&i hn quy djnh, to thun 1i cho cá nhân và to chirc tim hiêu vá thtrc 
hiên TI'HC. 

6. Cung üng dlch  vu cong 
a)Ytecong1p 
- Nang cao chat luvng các bnh vin cOng lQtp, trung tam y té tuyen huyn 

d thrc hin tot hun cong tác chãm soc sirc khOe, khám chCra bnh cho ngtthi 
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dan; giârn src ép cho y t tuyn trén; du tu cci sâ vt chat, nâng cAp mt s 
trang thiêt bj hin di cho các bnh vin dê phiic vii côngtác khám, cha bnh. 

- Nãng cao hm na trInh d chuyên môn, quy djnh ye y dirc, tinh than và thai 
d phiic vt ngri beth, quy tAc img xr cüa di ngü y, bác s9 vâ nhãn viên y tê. 

- Day manh  rng dung cong ngh thông tin vào quãn 1' thông tin khám cha 
bnh nhãm giám thiêu TTHC; không ngiirng cãi tiên quy trInh khám chüa bnh, 
giám th&i gian chi di cüa ngir&i bnh, nâng cao chat hxcrng khám chüa bnh 
cho ngi.rii dan; 

- Tang cung tuyên truyên chInh sách báo hiêm y tê, nâng cao t) l ngisi 
dan có b hiêm y tê. Tiêp tiic thirc hin có hiu qua vic cái each TTHC trong 
lTnh virc bâo hiêm y tê, tr khâu cap phát the den thanh toán chê d bão hiêm y 
té. Thirc hin tot cong tác chQa bnh min phi cho tré duOi 6 tuôi, h trçi mua 
bâo hiêm y tê cho ngt.thi nghèo. 

- Thithng xuyên thirc hin do hông mirc d hài lông cüa ngtthi dan dOi vOi 
djch vi y té cong. 

b) Giáo dic tiêu h9c cong 1p 
- Tang ctthng dâu tu, bâo quán và sir diing tot ca sâ vt chat, trang thiêt bj 

day h9c cho các tnr?mg theo tiêu chuân Quôc gia, dat  chuân ca sâ ha tang, trang 
thiêt bj dy h9c nhärn nâng cao chat lung giáo diic. 

- Phân bô hçip 1,2 si so hQc sinh trên môi lap, óãm bão cung cap nhà v sinh 
sach s, h thông nc sach  ôám báo v sinh cho hc sinh. Nhà trng cOngkhai 
các khoàn thu, chi do phi huynh óóng gop, öám bão không phân bit óôi xir 
gifla nhóm hQc sinh có ôóng gOp và không ôóng gop hoc mi:rc ó Oóng gop. 

- Nang cao chat lucrng di ngQ can b quàn 1', giáo viên dat  chuân ye chuyên 
môn, dam bào cho vic day và h9c theo quy djnh. Chân chinh dy them, h9c them 
dôi vói bc tiêu h9c, xir 1' nghiêm các truông hçp vi phm trong day  them, h9c them 
và các tmông hqp phãn bit dôi xü dôi vOi hçc sinh không tham gia h9c them. 

- Co bin pháp tIch circ dé phông, chông bao hrc h9c trong nhà tRthng. 
- Djnh kS'  triên khai khào sat mi.irc d hài lông cOa nguO'i dan dôi vOi djch 

vi giáo diic tiêu hçc cong lip. 
c) Ca sO h tang can bàn 
- Dâu tu mO rng mang lixOi và nâng cao chat lugng cap nuOc tai  các do thj. 

Dam bâo chat 1ung các cong trInh cap ni.rOc sach  cho nhãn dan. 
- Nâng cap luOi din nhäm dam bão cung cap din phiic vii phát trien kinh 

tê - xâ hôi va diên phuc vu sinh hoat cua nguai dan trên dia ban tinh Thuc hien 
tot các quy hoach dã duqc cap có tham quyên phê duyt, dc bit là dê an, dr an 
lien quan den khu virc nông thOn. 

- ChO tr9ng h thông giao thông 0 khu virc dan cix. Bâo dam cung mg tot djch 
vi thu gom rae thai 0 các vüng do thi, và các diem tp trung dan cix a vüng nông thôn. 

d) An ninh, trt tir khu dan cix 
- Tiêp tc quán trit, triên khai thrc hin nghiêm tOc các quy djnh cOa Dãng 

và N1ià nuOc ye cOng tác phông, chOng ti pham trong tInE hinh m0i; các chuang 
trinh, miic tieu quôc gia ye phông, chông ti pham; phông, chOng ma thy; không dê 
xây ra các hoat dng theo kiêu xä hi den và các Ioai ti phm mOi. 
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- Nâng cao chit luong, hiu qua hoat dng thirc hin các chwmg trInh phôi 
hqp hot dng giOa các sO, ban, ngành, doàn the trong cong tác xây dimg nên 
quôc phông toân dan, an ninh nhân dan vUng rnanh. Tiêp ti1c day manh phong 
trào toàn dan tham gia bâo v an ninh TO quôc. Dam bâo mirc d an toàn cüa 
ngiiOi dan ti dja phrnmg ngày càng di.rçic nâng cao. 

7. Quãn trj môi truo'ng 
- Nghiêm tüc th%rc hin cong tác bâo v môi tnthng. Khuyên khIch ngu&i dan 

cung cap thông tin, bng ching gay ãnh hii&ng xâu den môi tnr&ng ti dja phiiang. 
- Kiên quyêt xir 1 nghiêm dOi vOi các doanh nghip vi phm ye bão v mOi 

truOng trong qua trinh san xuât, kinh doanh theo quy djnh cüa pháp 1ut. Xir 1 
nghiêm các tru?mg hçip CBCC các co quan quân 1 nba nuOc nhn hôi I cüa 
doanh nghip vOi miic dIchtrOn tránh nghTa vi1 bão v môi tri.rông. 

- Chü tr9ng bào v chat hxqng không khI, chat lixcing nguOn nithc sinh hot 
(nguon rnrOc uông, git giü, boi 1i) ti dja phircing. 

- Xây drng ké hoach và giâi pháp dê khuyên khIch các Co quan, dan vj Va 
ngithi dan tang cung trông cay, bão v cay xanh, bâo v thng t?i  dja phirnng de 
bâo v mOi tri.thng. 

8. Quãn tn din tfr 
- Nâng cap h thông cong thông tin din tcr ccta chInh quyên cac cap, t?o 

diêu kin thu.n igi cho ngi.thi dan có the lay dü thông tin chi dan, bieu mâu (nêu 
có) tir cong thông tin din t'r dê thirc hin các thu tilc hãnh chinh ye các lTnh vJrc 
dat dai, xây drng, Ui pháp, h tjch,.... 

- Tang cuOng tuyCn truyOn, hithng dan và khuyên khIch ngithi dan sO dung 
cong thông tin din tO cüa chInh quyên các cap. 

- Khuyên khIch ngui dan sO diing internet dê tiêp cn thông tin, tin tOc ti 
djaphuang. 

- Co ké hoach thiêt lip,  lAp dt h thông wifi mien phi tai  các khu cOng 
cong dê h trq ngithi dan truy cp internet; khuyên khIch ngui dan lAp dt h 
thông internet tai  nhà (nêu dU diêu kin thirc hin) dê nâng cao t' l kêt nôi 
internet tai  nhâ cüa ngi.r?i dan.!. 
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