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Nha Trang, ngày  10   tháng  6  năm 2019 

                 Kính gửi: HĐND thành phố Nha Trang 

Thực hiện Thông báo số 77/TB-HĐND ngày 22/4/2019 của HĐND thành 

phố về kết luận cuộc họp của Hội đồng nhân dân thành phố với Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thời gian, nội dung kỳ họp lần 

thứ 8 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; 

UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của 

HĐND thành phố tại Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 17/12/2018 về kết quả giám 

sát chuyên đề “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Nha Trang” 

như sau: 

1. Về việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của HĐND thành phố tại Báo 

cáo số 197/BC-HĐND 

Ngày 07/3/2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1606/UBND-

NV, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của 

HĐND thành phố sau giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa 

bàn thành phố.  

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Về các kiến nghị đối với UBND thành phố 

a) Về việc tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính, tuyên truyền về nộp 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

Ngày 22/3/2019, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 

2113/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; trong đó quy định 

rõ các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền theo từng đối tượng cụ thể: cán bộ, công 

chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tuyên truyền thông qua cơ 

quan báo chí, phương tiện truyền thanh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành 

phố, từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, 

làm cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn 

vị mình. 

Thông qua công tác tuyên truyền cải cách hành chính, mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên được quán triệt đầy đủ hơn về các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp cải cách hành chính gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị mình, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên về thái độ, phương thức phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 
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Đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, việc tuyên truyền cải cách hành 

chính được thực hiện thường xuyên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

qua hướng dẫn, giới thiệu của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được 

tiếp cận đầy đủ, kịp thời về các thủ tục hành chính, các quy định, chính sách liên 

quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cách thức gửi phản 

ánh, kiến nghị về quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị. 

Đặc biệt, từ khi Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa đi vào vận hành chính thức đến nay, việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 

được thực hiện dễ dàng hơn. Khách hàng khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của từng cơ quan, đơn vị đều được công chức, viên chức, nhân viên 

tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra 

khách hàng có thể tra cứu thông tin cụ thể về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến thông 

qua tờ rơi đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thông qua Trang thông tin điện 

tử của UBND thành phố và UBND các xã, phường. 

b) Về việc theo dõi, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập của phần 

mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới 

Nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý hồ 

sơ trên phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới, các cơ quan, đơn vị đã chủ động 

kết nối thông tin với nhau qua ứng dụng Zalo. Trong trường hợp xảy ra sự cố trên 

phần mềm, các cơ quan, đơn vị báo cáo trực tiếp trên ứng dụng Zalo, bộ phận hỗ 

trợ bao gồm các công chức, viên chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố, 

Phòng Nội vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh, Công ty PSC, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu, 

trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị giải quyết các sự cố, các khó khăn, 

vướng mắc, qua đó giúp việc xử lý hồ sơ trên phần mềm được thuận tiện, nhanh 

chóng, chính xác hơn. 

Ngày 15/3/2019, UBND thành phố đã có Công văn số 1899/UBND-NV gửi 

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó báo cáo và đề nghị xử lý đối với 

những vướng mắc thường xuyên phát sinh trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm 

Một cửa điện tử kiến trúc mới. Những nội dung kiến nghị của UBND thành phố đã 

được Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và có phương án cụ thể để 

công ty PSC tiến hành bổ sung, điều chỉnh trên phần mềm trong thời gian đến. 

Ngoài ra trong các ngày 22 và 23/3/2019, UBND thành phố đã phối hợp với 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa, Công ty PSC tổ chức 03 lớp tập huấn tăng cường về kiến thức và kỹ năng sử 

dụng phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, 

phường. Tại các buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đã 

chia sẻ các khó khăn, vướng mắc khi tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử 

kiến trúc mới. Đại diện của Công ty PSC, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị và báo cáo Ban 
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Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh để 

có phương án tiếp tục hoàn thiện phần mềm, tạo thuận lợi nhất cho các cơ quan, 

đơn vị trong quá trình sử dụng. 

c) Việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác cải cách hành chính 

Hiện nay, máy vi tính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 

tại các cơ quan chuyên môn đã được trang bị đầy đủ, có cấu hình đảm bảo đáp ứng 

được việc tác nghiệp trên các phần mềm dùng chung do UBND tỉnh triển khai, 

được cài đặt phần mềm diệt virus, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết công việc.  

Riêng đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã, qua kết quả kiểm 

tra của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, có 79/135 máy vi tính không đạt 

yêu cầu về cấu hình theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công 

văn số 1255/STTTT-KHTC ngày 03/11/2014 v/v hướng dẫn đầu tư, mua sắm trang 

thiết bị CNTT phục vụ triển khai, sử dụng hệ thống một cửa điện tử ở cấp xã. 

UBND thành phố đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu nội dung 

này. Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có 

Công văn số 2468/TC-KH ngày 27/12/2018 hướng dẫn UBND các xã, phường về 

việc thay thế linh kiện, nâng cấp cấu hình máy tính tại bộ phận một cửa của UBND 

các xã, phường. Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị 

cấp xã đã thực hiện việc thay thế linh kiện, nâng cấp cấu hình máy tính với nguồn 

kinh phí từ ngân sách địa phương. 

Về đường truyền Internet tại UBND các xã, phường: qua kết quả kiểm tra 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cho thấy đường truyền Internet tại các 

đơn vị cấp xã ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết công việc trên các phần 

mềm, tuy nhiên trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử kiến 

trúc mới, khi nhiều người cùng xử lý hồ sơ tại cùng một thời điểm sẽ gây ra hiện 

tượng chậm, treo. Về vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với 

Công ty PSC để khắc phục. Qua theo dõi việc tác nghiệp trên phần mềm Một cửa 

điện tử, từ tháng 5/2019 đến nay, tốc độ xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện 

tử kiến trúc mới đã cơ bản ổn định, ít xảy ra lỗi so với những tháng đầu năm. 

d) Về việc lưu giữ các thông tin trên giấy tờ xuất trình của công dân khi thực 

hiện các thủ tục về đăng ký hộ tịch 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1606/UBND-NV 

ngày 07/3/2019, UBND các xã, phường khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch của 

công dân đã thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử và cập nhật vào phần mềm Một cửa 

điện tử kiến trúc mới. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, cán bộ, công chức có thể 

xem trực tiếp thông tin trên phần mềm hoặc in các giấy tờ mà công dân đã xuất 

trình từ hồ sơ trên phần mềm để nghiên cứu, không yêu cầu công dân nộp thêm 

giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã được quy định. 

e) Về việc luân chuyển hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai 

Tại Công văn số 1606/UBND-NV ngày 07/3/2019, UBND thành phố đã chỉ 

đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang tạo lập hồ sơ điện tử khi tiếp 

nhận hồ sơ đầu vào của công dân và cập nhật vào phần mềm Một cửa điện tử, đồng 
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thời đính kèm đầy đủ các văn bản, giấy tờ có liên quan trước khi luân chuyển hồ sơ 

đến UBND cấp xã để kiểm tra, xác minh.  

Qua theo dõi, hiện nay Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang đã 

thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố, hồ sơ đất đai có 

tạo lập hồ sơ điện tử và đính kèm đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan trên phần 

mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới trước khi chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên 

quan để phối hợp giải quyết. 

g) Về việc thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh 

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 

của HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các 

xã, phường đã thực hiện chi đầy đủ chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người lao 

động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

h) Về việc rà soát lại biên chế, hợp đồng tại các cơ quan chuyên môn 

* Đối với biên chế tại các cơ quan chuyên môn 

Căn cứ số lượng biên chế được UBND tỉnh giao cho từng cơ quan, đơn vị, 

UBND thành phố thực hiện giao chỉ tiêu biên chế cho từng cơ quan chuyên môn, 

trường hợp cơ quan nào có nhiệm vụ mới phát sinh theo quy định của pháp luật thì 

được giao bổ sung biên chế để thực hiện nhiệm vụ.  

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2015 đến nay, UBND thành phố đã thực hiện cắt giảm chỉ 

tiêu biên chế hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn, đảm bảo đến năm 2021 

giảm tối thiểu 10% biên chế hành chính so với năm 2015 (dự kiến đến năm 2021 

còn 123 biên chế hành chính). 

* Đối với hợp đồng lao động tại các cơ quan chuyên môn 

Căn cứ Thông báo số 221/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về kết luận của UBND tỉnh về phương án xử lý hợp đồng lao động làm 

công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính, UBND thành phố đã ban hành 

Công văn số 3548/UBND-NV ngày 08/5/2019 v/v triển khai Thông báo kết luận 

của UBND tỉnh về phương án xử lý hợp đồng lao động, trong đó chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch xây 

dựng phương án cắt giảm hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn sau khi 

UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019. 

i) Về việc nâng cao trách nhiệm tham mưu của trưởng, phó phòng chuyên môn 

Tại Công văn số 1606/UBND-NV ngày 07/3/2019, UBND thành phố đã chỉ 

đạo các cơ quan phải chú trọng nâng cao trách nhiệm của trưởng, phó phòng 

chuyên môn thuộc UBND thành phố khi tham mưu giải quyết các công việc, 

nhiệm vụ được UBND thành phố giao. Trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng 

tuần, hàng tháng, lãnh đạo UBND thành phố đều chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ 
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quan, đơn vị tập trung tham mưu, giải quyết kịp thời các nội dung, nhiệm vụ được 

giao, kịp thời báo cáo UBND thành phố về các vướng mắc phát sinh để xem xét, 

chỉ đạo. 

k) Về việc xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua đảm bảo công bằng cho các cơ 

quan trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính 

Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các nội dung, tiêu chí 

được quy định tại Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng lại dự thảo Quy chế 

đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (thay thế cho quy chế được ban hành trong 

năm 2018). Sau khi Quy chế được UBND tỉnh ban hành chính thức, UBND thành 

phố sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

xây dựng lại các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo công bằng đối với 

từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính. 

2.2. Về các kiến nghị đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các 

xã, phường 

a) Việc thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính cho tổ chức, công dân theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ.  

Tất cả hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, không để xảy ra tình trạng công chức chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ. Khi tổ 

chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được các 

công chức, viên chức, nhân viên đón tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo để hoàn 

thiện hồ sơ trong 01 lần. Khi cần bổ sung hồ sơ, cơ quan, đơn vị ban hành thông 

báo bổ sung hồ sơ gửi đến tổ chức, công dân và việc yêu cầu bổ sung chỉ thực hiện 

trong 01 lần. Hồ sơ trễ hạn được các cơ quan, đơn vị ban hành thông báo xin lỗi 

khách hàng và hẹn lại thời gian trả kết quả lần sau theo đúng quy định.  

b) Về việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

Ngày 18/01/2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 608/UBND-

VP đăng ký danh mục 34 thủ tục hành chính (14 thủ tục cấp huyện và 20 thủ tục 

cấp xã ) dự kiến thực hiện rà soát trong năm 2019. 

Ngày 15/02/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2019 (kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND), trong đó có 

quy định về nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
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UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Dự kiến kết quả rà soát thủ tục hành chính 

năm 2019 sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2019. 

c) Về việc đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 

31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

(Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước 

Hàng tháng, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường đều tiến 

hành rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, nhân 

viên có tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của 

tổ chức, công dân và gửi biên bản đánh giá về Phòng Nội vụ để theo dõi. 

d) Về việc thực hiện công tác phối hợp trong việc luân chuyển, xác minh 

hồ sơ đối với các hồ sơ liên thông giữa các cơ quan, đơn vị 

Đối với các hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 

liên thông trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công: UBND cấp xã và Công 

an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã thực hiện tốt việc phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông, đa số các hồ sơ đều 

được giải quyết sớm hạn hoặc đúng hạn, một số trường hợp trễ hạn do các cơ 

quan, đơn vị xử lý hồ sơ trên phần mềm chậm hơn so với xử lý hồ sơ giấy. 

Đối với các hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai: việc phối hợp xác minh 

hồ sơ đất đai tại một số đơn vị cấp xã còn chậm so với thời hạn quy định. Đối với 

các trường hợp này, UBND thành phố đều có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các 

đơn vị cấp xã đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc sử dụng đất nhằm giải quyết 

hồ sơ cho công dân đúng theo thời hạn quy định. 

UBND thành phố kính báo cáo./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, NV (06b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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