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Số:     /TB-UBND                                     Ninh Thọ, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp đánh giá kết quả làm việc 

của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

xã Ninh Thọ tháng 12 năm 2020 

 

 

Vào lúc 14h00 ngày 07/01/2021 tại Phòng CT.UBND xã. Đ/c Võ Khánh Đăng,  Chủ 

tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả UBND xã tháng 12 năm 2020.  

I. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND xã ( Chủ tịch UBND xã và 02 PCT. UBND xã ). 

- CBCC và người không chuyên trách làm việc tại bộ phận một cửa.  

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã tháng 12 năm 2020 và qua các ý 

kiến thảo luận trong cuộc họp. Đồng chí Võ Khánh Đăng kết luận như sau: 

II. Nội dung 

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2020 

- Trong tháng 12/2020 Bộ phận TN và TKQ như sau:  

- Mức độ 3,4: 08/17 hồ sơ đạt tỷ lệ 47,8%. 

- Tổng số hồ sơ 166 hồ sơ: 

+ Tư pháp – Hộ tịch: 53 hồ sơ 

+ Lao động TB&XH: 01 hồ sơ. 

+ Địa chính – Môi trường – XD- NN: 12 hồ sơ  

+ Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 85 hồ sơ. 

- Kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm và hồ sơ giấy giải quyết kịp thời không 

có hồ sơ trễ hạn nên không ảnh hưởng đến tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết TTHC.   

- Thực hiện tốt hồ sơ “3 trong 1” theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT. Cấp địa phương thực hiện tốt giữa Tư pháp - Hộ tịch; Bộ phận TB&XH và 

Công an thị xã Ninh Hòa. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ, 

giải quyết công việc trên địa bàn xã. 

- Thực hiện có hiệu quả về việc tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 theo 

Quyết định số 902/QĐ-UBND , ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
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- Tiếp tục tuyên truyền và đăng tin trên Cổng TTĐT xã cách thức nộp hồ sơ trực 

tuyến trên trang wed: (hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ) và thanh toán tiền dịch vụ với các 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh và gải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. 

- Thực hiện có hiệu quả về nâng cao chỉ số hài lòng tại bộ phận TN&TKQ tại bộ 

phận 01 cửa và thống kê chặt chẽ số liệu tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ. 

- Kịp thời ghi nhận, tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về quy định thủ tục hành chính, 

kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND chỉ đạo công chức chuyên môn. 

- Công chức chủ động giải quyết tốt lĩnh vực mình phụ trách và nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. 

- Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế: 

+ Công chức và người hoạt động KCT làm việc tại Bộ phận 1 cửa cần chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm trong việc giao tiếp và hướng dẫn hồ sơ TTHC. Đặc biệt là cán bộ 

TN&TKQ và Tư pháp - hộ tịch. 

+ Vẫn còn trường hợp công chức chưa thực hiện tốt về chế độ báo cáo lịch công tác 

tuần, ngày và theo quy chế làm việc của cơ quan. 

+ Một số ít cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan. 

  2. Triển khai phương hướng nhiệm vụ và biện pháp khắc phục hạn chế trong 

tháng 01 năm 2021 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thủ tục hồ sơ “3 trong 1” theo Thông tư liên tịch số 

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15-5-2015 giữa 03 Bộ. 

- Công chức và người hoạt động KCT tại bộ phận 01 cửa nghiêm túc thực hiện Chỉ 

thị 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cải tiến lề lối làm 

việc, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc. 

- Tiếp tục phát hành biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 902/QĐ-UBND, ngày 22/4/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. 

- Tiếp tục đăng tin trên Cổng TTĐT xã tuyên truyền cách thức nộp hồ sơ trực tuyến 

trên trang wed: (hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ) và thanh toán tiền dịch vụ bằng ví điện 

tử tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp thuộc lĩnh vực cải 

cách thủ tục hành chính. 

- Công chức và người hoạt động KCT tại bộ phận 01 cửa chủ động phối hợp giải 

quyết TTHC. Không để xảy ra những hồ sơ trễ hạn gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. 

 - Thực hiện xuyên suốt, tích cực ngay những ngày đầu năm 2021 để đảm bảo việc 

triển khai cải cách hành chính có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. 

 - Tiếp tục thực hiện sâu sát việc lập và ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. 

 - Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tác nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính của cán 

bộ, công chức trên phần mềm một cửa điện tử. 
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 - Ứng dụng công nghệ thông tin của UBND xã để mang lại hiệu quả thiết thực, đáp 

ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 - Cải cách hành chính được công khai, minh bạch, kể cả phí và lệ phí cũng như thời 

gian giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức. Người dân và tổ chức hiểu rõ trách nhiệm của 

cơ quan nhà nước đối với công việc hành chính và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối 

với chính quyền địa phương. 

 - Cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và bộ phận chuyên môn 

phối hợp tốt trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức, đã nâng cao một bước 

về vị trí và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc được giao, hoạt 

động của bộ máy có hiệu lực, hiệu quả hơn trước. 

- Mỗi cán bộ, công chức trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cần phải chủ động đề xuất, 

tham mưu; tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành mình.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung “4 xin, 4 luôn” đối với cán bộ, công chức tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trang phục gọn gàng. 

- Tiếp tục hoàn thiện niêm yết các TTHC mới và hồ sơ mẫu tại bộ phận một cửa; 

Viết quy trình ISO cho thủ tục mới.  

- Tiếp tục giải quyết nhanh gọn đơn thư của công dân (đặc biệt đơn thư liên quan 

đến tranh chấp đất đai) đúng quy định và có thông báo kết quả trả lời cho công dân sau khi 

giải quyết. 

- Tiếp tục thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi trong hoạt động hành 

chính, trong sử dụng tài sản công, điện, nước, VPP… 

 3. Giao công chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan thực hiện tốt 

các nội dung đã triển khai nói trên; công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh 

đạo UBND xã giải quyết./. 

 

 Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng Nội vụ thị xã (báo cáo);                                                       CHỦ TỊCH 
- Cán bộ, công chức xã (VBĐT);                                                                 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT; HSCCHC.   

          

 

 

                                                                                              Võ Khánh Đăng 
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