
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CẨM BÌNH 

 

Số: 35/UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

V/v thực hiện các nhiệm vụ trong Bộ  

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) 

tỉnh Quảng Ninh tại phường Cẩm Bình 

 

 

Kính gửi:  

- Các đ/c cán bộ, công chức, người lao động phường; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Lãnh đạo các khu phố,   
 

Căn cứ Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về việc “Ban hành Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện 

(DGI) tỉnh Quảng Ninh”; 

Để việc đánh giá Chỉ số DGI của thành phố Cẩm Phả năm 2019 trên địa 

bàn phường Cẩm Bình đạt kết quả tích cực, Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Bình yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động phường, lãnh đạo các khu 

phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cán bộ, công chức, người lao động phường 

+ Nghiên cứu kỹ về Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) ban hành 

kèm theo Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh (có quyết định gửi kèm) đồng thời tham mưu gợi ý trả lời cơ bản theo 

lĩnh vực phụ trách theo các hệ thống chỉ báo (tại phụ lục II kèm theo quyết định 

5161/QĐ-UBND) gửi về đ/c Vân – Công chức Văn phòng thống kê tổng hợp 

thông qua email nguyenthivan1.cp@quangninh.gov.vn trước ngày 13/02/2020 để 

làm cơ sở, định hướng cho các khu phố, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tìm hiểu, 

tham gia khảo sát chỉ số DGI, cụ thể: 

- Các chỉ số nội dung thành phần: Tri thức công dân; Chất lượng bầu cử; 

Cơ hội tham gia; Chỉ báo IV.2.1 và IV.2.4: giao đ/c Trương Thị Thắm tham mưu. 

- Chỉ số nội dung thành phần: Đóng góp tự nguyện; Chỉ báo II.2: giao đ/c 

Tống Thị Bích Điệp tham mưu. 

-  Các chỉ số nội dung thành phần: Danh sách hộ nghèo, Y tế công lập: 

giao đ/c Tạ Thị Hiền tham mưu. 

- Các chỉ số nội dung thành phần: Kế hoạch sử dụng đất; Thủ tục liên 

quan đến GCNQSDĐ; Chỉ báo IV.1.1: giao đ/c Khổng Minh Chung tham mưu. 

- Các chỉ số nội dung thành phần: Đáp ứng kiến nghị của người dân; Giáo 

dục tiểu học công lập; các chỉ báo IV.1.3, IV.1.5, IV.2.2, IV.2.3: giao đ/c Phạm 

Thu Trang tham mưu. 

- Chỉ báo I.1.4, Chỉ số nội dung thành phần “Hoạt động Ban thanh tra 

nhân dân”: đ/c Đào Tuấn Biên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường tham mưu. 
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- Các chỉ số nội dung thành phần: Thủ tục cấp phép xây dựng; Ý thức bảo 

vệ môi trường; các Chỉ báo IV.1.2, VI.3.4: giao đ/c Trần Thu Hiền tham mưu. 

- Các chỉ số nội dung thành phần: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của 

chính quyền địa phương; Thủ tục hành chính ở cấp xã, phường; Sử dụng cổng 

thông tin điện tử của chính quyền địa phương, trang dịch vụ công của tỉnh: giao 

đ/c Nguyễn Thị Vân tham mưu. 

+ Giao đ/c Nguyễn Thị Vân – công chức Văn phòng thống kê tham mưu 

tổng hợp gợi ý trả lời của các bộ phận chuyên môn chung và báo cáo đ/c Chủ 

tịch UBND phường xong trước ngày 14/02/2020 để hướng dẫn các cá nhân, khu 

phố tham gia khảo sát Bộ chỉ số DGI đạt kết quả. 

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường 

Tăng cường tuyên truyền về Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) 

ban hành kèm theo Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh để hội viên, đoàn viên hiểu, nắm bắt kịp thời và tích cực tham 

gia các nội dung, các hoạt động ở địa phương. 

3. Lãnh đạo các khu phố 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân về Cải cách hành chính, 

về Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) ban hành kèm theo Quyết định số 

5161/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh để người dân 

hiểu quyền lợi cũng như thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong tham gia xây dựng 

địa phương nơi cư trú. 

- Đối với khu phố Diêm Thủy và Hòa Lạc: ngoài việc tuyên truyền nội 

dung trên, lãnh đạo khu phố phối hợp với Đ/c Vân – Công chức Văn phòng thống 

kê hướng dẫn người dân trả lời trước khi tham gia khảo sát; đồng thời chỉ đạo, 

đôn đốc những công dân được lựa chọn tham gia khảo sát Chỉ số DGI có mặt 

đúng giờ để đơn vị khảo sát của tỉnh tiến hành khảo sát đảm bảo quy định. 

Đây là một nội dung hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng 

Chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) của thành phố cũng như Chỉ số Cải cách hành 

chính của phường năm 2019, vì vậy Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình yêu cầu 

các cán bộ, công chức, người lao động phường, lãnh đạo các khu phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện, đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phường phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Hải Ninh 
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