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

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017;  
triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 

 

Ngày 13/4/2018, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác cải cách hành chính năm 2017; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2018 do ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì hội 
nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, 
lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, 
lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường, lãnh đạo các 
Trạm y tế cấp xã và 06 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được khảo sát mức độ 
hài lòng trong năm 2017 cùng đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng 
thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017.  

Sau khi nghe Phòng Nội vụ thành phố thông qua Báo cáo tổng kết công tác 
cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2017, triển khai Kế hoạch cải cách 
hành chính năm 2018, các báo cáo về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài 
lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố Nha Trang, 
UBND cấp xã, Trạm y tế cấp xã và một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của 
thành phố trong năm 2017 cùng ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu tham 
dự, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ 
quan, đơn vị đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2017. 

Để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, khắc phục những hạn 
chế, thiếu sót, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải 
cách hành chính năm 2018, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng 
của các cơ quan, đơn vị trong năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức công bố Chỉ số hài lòng của các cơ quan, đơn vị đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, tuyên truyền 
rộng rãi đến nhân dân địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; 
đồng thời nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến của khách hàng, những đề xuất của đơn 
vị chủ trì khảo sát để xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để 
những tồn tại, hạn chế, những điểm mà khách hàng chưa hài lòng trong năm 2017. 
Kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Nội vụ) trong các 
báo cáo cải cách hành chính định kỳ. 

Đối với những ý kiến của khách hàng có nêu cụ thể công chức, viên chức, 
nhân viên có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, có thái độ ứng xử không đúng 
mực, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương kiểm tra, làm rõ và tổ chức kiểm 
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điểm, rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự trong năm 2018. Kết quả 
báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 11/5/2018. 

2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm 
vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, phân công cụ thể người chịu trách 
nhiệm đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Chú trọng đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để các ứng dụng đã được trang bị; tập 
trung giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống dưới 3%, phấn đấu không có hồ sơ trễ hạn. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-
UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ, bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết 
quả nếu hồ sơ trễ hạn. Thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, văn hóa 
công sở, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ khi giải quyết 
công việc của tổ chức, công dân. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng đúng 
mức đối với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 
2018, thường xuyên giới thiệu, cung cấp thông tin về những thủ tục hành chính, 
những dịch vụ, tiện ích mà cơ quan, đơn vị cung cấp đến khách hàng. Nghiêm túc 
thực hiện việc công khai thủ tục hành chính, chủ động cập nhật các thủ tục hành 
chính mới được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị 
để cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính cho người dân và doanh 
nghiệp. Đồng thời công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải 
tích cực, chủ động hướng dẫn cho công dân về cách thức tra cứu thông tin thủ tục 
hành chính, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ. 

Chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng 
về danh mục, nội dung và cách thức thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến 
qua mạng Internet ở mức độ 3, 4, triển khai các biện pháp để khuyến khích tổ 
chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Chuyển trọng tâm giải quyết thủ tục hồ sơ 
sang hỗ trợ dịch vụ công cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào để hạn chế yêu cầu 
bổ sung sau khi khách hàng đã nộp hồ sơ. Tăng cường các biện pháp hướng dẫn, 
hỗ trợ khách hàng trong việc tạo lập hồ sơ (xây dựng các mẫu tờ khai, thành lập tổ 
tư vấn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tư vấn qua 
điện thoại, website…).  

5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, 
nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với công tác cải cách hành 
chính, kiên quyết phê bình và xử lý nghiêm các hành vi thiếu tinh thần trách 
nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, không có tinh thần kiến 
tạo, phục vụ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 
Quan tâm chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giao tiếp, 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. UBND các xã, phường thực hiện tự kiểm 
tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị và báo cáo kết quả về UBND thành phố 
(thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/10/2018. 

6. Tiếp tục quan tâm, cải thiện nơi làm việc, bổ sung trang thiết bị, phương 
tiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công 
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dân khi liên hệ giải quyết công việc. Chủ động thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến 
khách hàng thường xuyên để không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, chất 
lượng dịch vụ công. 

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

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh KH (VBĐT); 
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 
- 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); 
- Trạm y tế các xã, phường; 
- Các trường học có tham dự hội nghị; 
- Cổng thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT, NV (45b). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm 
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