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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 6 tháng đầu năm năm 2018 

 

Ngày 27/06/2018, 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 chính của thành phố 6 tháng đầu 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 đại diện Phòng Nội vụ thông qua báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong 6 tháng đầu 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 

- Tiếp tục quan tâm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành 

chính, đặc biệt là phải giải quyết đúng hạn, sớm hạn hồ sơ thủ tục hành chính của 

tổ chức, công dân, hạn chế tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 3%. 

- Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 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; thực hiện tốt quy định về 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. 

- Ttiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, công dân về cách thức 

nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố vào cuối năm 2017 và 6 
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tháng đầu 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.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và 

trong quá trình giải quyết công việc được giao, tích cực nghiên cứu, đề xuất các 

giải pháp, sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên 

từng lĩnh vực.  

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 3204/KH-UBND 

ngày 18/5/2018 của UBND thành phố nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ 

chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố trong năm 2018. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 Tăng cường hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối 

với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chủ động làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh 

Hòa để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các thủ tục hành chính đã bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan liên quan ký hợp đồng với Bưu điện 

tỉnh Khánh Hòa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Nha Trang 

Rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm đối với các hồ sơ còn tồn đọng của 

năm 2017 trong lĩnh vực đất đai; đồng thời có biện pháp bố trí nhân sự làm việc tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, 

công dân, không để khách hàng phải chờ đợi lâu hoặc phải đi lại nhiều lần. 

6. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 theo đúng tiến độ quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu mô hình, sáng kiến 

cải cách hành chính của thành phố đã đạt giải tại cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải 

cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 - năm 2017 để đề xuất 

phương án triển khai trong thực tế. 

7. Phòng Nội vụ thành phố 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại UBND các xã, phường. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cải 

cách hành chính, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết những 
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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 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 (28b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm 
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