
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:   2254  /UBND-NV 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của  
Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

trực tuyến tổng kết công tác  
cải cách hành chính năm 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nha Trang, ngày    10   tháng 4 năm 2018 

                Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp  
   thuộc UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 2145/UBND ngày 15/03/2018 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 
trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017; UBND thành phố yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thành phố về cải cách hành chính, cải 
cách thủ tục hành chính; làm cho từng cán bộ, công chức, viên chức thấm nhuần 
lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học 
dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, liêm, chính, kiệm, cần. Tăng 
cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của UBND thành phố với cải 
cách hành chính của cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong cải 
cách hành chính của từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố. 

2. Tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các 
thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng - giao thông, chính sách 
cho người có công, bảo hiểm, hộ tịch để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, 
công dân khi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Nghiêm túc thực hiện các quy định về 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; tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, công dân trên Cổng thông tin điện tử thành phố và số điện thoại đường dây 
nóng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các tổ chức, công dân. 

 4. Thường xuyên thông tin, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, 
quy định của địa phương để người dân được thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo 
sự đồng thuận của xã hội, đồng thời người dân được hưởng thụ thành quả của công 
cuộc cải cách. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, công dân khi 
có nhu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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6. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng 
cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ và chấp hành việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, 
chế độ thông tin báo cáo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước mắt, tiếp tục triển khai thực hiện có 
hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ 
của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực. 

8. Giao Phòng Nội vụ thành phố: 

 - Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố tiếp tục thực hiện việc đổi mới, 
sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết 
chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả 
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của 
Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thức sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện bảng mô tả công 
việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị theo 
danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức, viên chức; tiếp tục tham mưu triền khai có hiệu quả chính sách tinh 
giản biên chế theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố tại 
công văn này, đồng thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện cho UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh KH; 
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; 
- Cổng thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT, NV (56b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Hữu Thọ 
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