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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 02 năm 2022 

 

Vào lúc 14h30 ngày 18/3/2022 Tại phòng họp B của UBND xã Ninh Thọ, đồng chí 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 02 năm 2022.  

Thành phần tham dự gồm: 02 đ/c Phó chủ tịch UBND xã; Công chức và người hoạt động 

KCT làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND xã. 

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 02năm 2022 và các ý kiến thảo luận 

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

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 

- Trong tháng 02/2022 Bộ phận TN và TKQ tiếp nhận: 207 hồ sơ. 

+ Hộ tịch: 70 hồ sơ. 

+ Đất đai: 56 hồ sơ. 

+ Bảo trợ xã hội và người có công: 29 hồ sơ. 

+ Chứng thực: 52 hồ sơ 

- Đối với hồ sơ trực tuyến được quy định tiếp nhận mức độ 3,4: 85/144 hồ sơ đạt tỷ lệ 59 

%. 

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ.  

- Đã ban hành Quyết định kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.  

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “ Đẩy mạnh công tác CCHC trên địa 

bàn xã Ninh Thọ” năm 2022. 

- Ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ cách hành chính năm 2022. 

- Thực hiện tốt Thông tư 05/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 về thông tư liên tịch 

hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện tốt phần mềm nhắc việc. Đề nghị các đồng chí cần phát huy tinh 

thần trách nhiệm chuyên môn của người CBCC và người hoạt động KCT làm việc tại bộ phận 

một cửa. 

+ Cán bộ, công chức và người hoạt động KCT cần nêu cao tính chủ động, công tác tham 

mưu của ngành. 
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+ Bộ phận một cửa cần giữ gìn vệ sinh, trang phục gọn gàng sạch sẽ, trang bị nước uống 

đầy đủ để phục vụ tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. 

 2. Để khắc phục những hạn chế, trong tháng 3/2022, đề nghị công chức , người hoạt 

động không chuyên có liên quan đến Bộ phận TN và TKQ thực hiện tốt một số nội dung 

sau 

- Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến phí đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

tỷ lệ thanh toán trực tuyến phải đạt từ 15% trở lên trên tổng số hồ sơ phát sinh của TTHC lĩnh 

vực đất đai được thực hiện thanh toán trực tuyến. 

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công chứng thực bảo sao điện tử từ bản chính đạt tỷ lệ 

20% hồ sơ chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ chứng thực trở lên. 

- Tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho địa phương đạt tỷ lệ trên trên 60%. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 05/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 về thông tư 

liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Thực hiện việc đeo thẻ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, trang phục đúng quy 

định, gọn gàng, lịch sự. Thực hiện nghiêm kế hoạch của thị xã về thực hiện Đề án Văn hóa công 

vụ; thực hiện tốt nội dung “4 xin, 4 luôn” đối với cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả 

- Tiếp nhận các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, kịp thời phản ánh cho lãnh 

đạo UBND giải quyết. 

- Giải quyết tốt đơn thư của công dân (đặc biệt đơn thư liên quan đến bồi thường, hỗ trợ) 

đúng quy định và có thông báo trả lời cho công dân sau khi giải quyết. Kiểm tra, xử lý các trường 

hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.  

- Tham gia Chào cờ đầu tuần đầy đủ, đúng thời gian. 

- Thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi trong hoạt động 

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

- Tiếp tục thực hiện tốt đoàn kết nội bộ.  

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: (VBĐT)                                                            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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