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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
của thành phố trong quý I năm 2018 

 

Ngày 08/03/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố, ông Lê Hữu 
Thọ - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính thành phố đã chủ trì buổi họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chínhcủa thành phố trong quý I năm 2018. Tham dự buổi họp có đại diện 
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 
Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, 
Đài truyền thanh thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang, Chi 
cục Thuế thành phố Nha Trang. 

Sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 
cải cách hành chính của thành phố trong quý I năm 2018 và ý kiến tham gia của 
các thành viên dự họp, ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang 
kết luận như sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị 

- Căn cứ kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng 
trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị phân tích nhữngnguyên nhân, hạn chế, tồn tại, 
những nội dung thực hiện chưa tốt, chưa đạt yêu cầu để có giải pháp khắc phục 
ngay từ đầu năm. 

- Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, 
đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 
của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

- Thường xuyên quán triệt công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quảvề thái độ, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử khi giao tiếp với 
các tổ chức, công dân theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về 
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố Nha Trang và Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 
02/3/2017 về quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố 
Nha Trang. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, 
điều hành công tác cải cách hành chính, thường xuyên chủ động rà soát tình trạng 
hồ sơ trễ hạn của cơ quan, đơn vị, phân tích cụ thể nguyên nhân đối với từng hồ sơ 
và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể. Định kỳ hàng tháng tiến hành đánh giá đối 
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với những công chức, viên chức, nhân viên tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân (kể cả việc tác nghiệp trên 
phần mềm Một cửa điện tử), chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, 
chậm trễ khi giải quyết hồ sơ. 

- Chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, công dân về cách 
thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 để tăng số lượng hồ sơ trực tuyến được nộp tại 
UBND thành phố; tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh 
công bố vào cuối năm 2017 và quý I năm 2018 và để kịp thời điều chỉnh, bổ sung 
trên phần mềm Một cửa điện tử và cập nhật, bổ sung vào hệ thống tài liệu quản lý 
chất lượng của thành phố (đảm bảo hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành). 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của UBND thành phố để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng nhiều của tổ chức, 
công dân. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Bố trí lại công chức, nhân viên thực hiện hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, công 
dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đảm bảo người thực hiện nhiệm vụ phải 
có kiến thức chuyên môn vững chắc, khả năng giao tiếp và đạo đức công vụ tốt. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố thực hiện chế độ hỗ trợ cho công 
chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
thành phố để động viên công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

5. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang 

- Bố trí thêm nhân viên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công 
dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố để giảm thời gian chờ đợi 
khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Cử lãnh đạo đơn vị tham dự các cuộc họp giao ban vào chiều thứ hai hàng 
tuần tại UBND thành phố để đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất 
đai nhằm kịp thời xử lý các trường hợp hồ sơ trễ hạn. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Căn cứ kết quả đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 
2017, khẩn trường rà soát và phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố 
triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu năm, có giải pháp 
khắc phục các hạn chế trong năm 2017. 
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7. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thời gian làm việc, tác phong, thái độ giao 
tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của thành phố; định kỳ hàng tháng tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của các công chức, viên chức, nhân viên này và gửi kết quả về cơ 
quan, đơn vị quản lý trực tiếp để xếp loại thi đua hoặc xử lý trách nhiệm (nếu có 
hành vi vi phạm).  

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bố trí thêm các 
quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố để giảm thời gian chờ đợi của 
khách hàng. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng 
ký đất đai chi nhánh Nha Trang, Chi cục Thuế, Phòng Nội vụ để tham mưu UBND 
thành phố thành lập Tổ hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

8. Phòng Nội vụ thành phố 

- Căn cứ kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng 
trong năm 2017, tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ 
số hài lòng đối với UBND thành phố trong năm 2018. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai 
các nhiệm vụ cải cách hành chính, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị hoặc xử lý đối 
với những trường hợp vi phạm các quy định, chỉ đạo trong thực hiện cải cách 
hành chính. 

UBND thành phố Nha Trang thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 
- Các thành viên BCĐ CCHC TP và Tổ giúp việc; 
- Các cơ quan chuyên môn,  
  đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP (VBĐT); 
- Chi cục Thuế NT (VBĐT); 
- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh NT (VBĐT); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 
- Cổng thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT, NV(30b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm 
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