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KẾ HOẠCH 

Thực hiện mô hình “ Chính quyền đồng hành cùng người dân ” năm 2022 

tại Bộ phận Một cửa xã Ninh Thọ 

 

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận tiện, 

thân thiện với tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính. Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ xây dựng Kế hoạch “ Chính quyền đồng 

hành cùng người dân” năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm lắng nghe và giải quyết những tất cả các vấn đề bức xúc của tổ chức, 

cá nhân theo chức năng, thẩm quyền, thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin, tạo sự gắn bó mật thiết 

giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.  

- Nhằm giúp tổ chức, cá nhân nhận thấy được sự thuận lợi của việc đăng ký 

giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến là tiết kiệm về thời gian và chi phí, từ đó 

chủ động tham gia thực hiện. 

2. Yêu cầu 

- Cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân với tinh thần thân khi đến 

UBND xã thực hiện thủ tục hành chính, tuyên truyền và khuyến khích thực hiện 

hồ sơ trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 

- Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất (máy tính, máy scan, phần mềm…) 

cho tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ trực tuyến. 

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nội dung 

- Thực hiện các loại thủ tục hành chính trực tuyến có trên phần mềm “ Cổng 

dịch vụ công quốc gia” và Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa 

qua địa chỉ http://dichvucong.gov.vn hoặc http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn. 

- Thực hiện “Chính quyền đồng hành cùng người dân” năm 2022 gồm các 

thủ tục hành chính sau đây: 

+ Đăng ký khai sinh. 

+ Đăng ký kết hôn. 

+ Đăng ký khai tử. 

+ Đăng ký lại khai sinh. 

+ Đăng ký lại khai tử. 

+ Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

+ Thay đổi, cải chính hộ tịch. 

+ Cấp bản sao từ sổ gốc. 

+ Bổ sung hộ tịch. 

http://dichvucong.gov.vn/
http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
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+ Đăng ký giám hộ. 

+ Đăng ký chấm dứt giám hộ. 
+ Chứng thực văn bản giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc 

chứng nhận 

+ Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực. 

+ Chứng thực chữ ký các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được). 

+ Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

+ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. 

+ Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

+ Chấm dứt hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

+ Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, thay đổi nơi cư trú. 

+ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng. 

+ Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. 

+ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư – Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã. 

+ Chứng thực hồ sơ điển tử. 

2. Hình thức thực hiện, thời gian triển khai  

- Triển khai mô hình “Chính quyền đồng hành cùng người dân” tại Bộ phận 

Một cửa của UBND xã Ninh Thọ và qua các kênh tiếp nhận như: Số điện thoại, 

e-mail, Trang Thông tin điện tử xã, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) để 

người dân thuận tiện liên hệ khi có nhu cầu cần được hướng dẫn kê khai, tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).  

- Cán bộ, Công chức và Người hoạt động KCT tham gia hướng dẫn tất cả 

các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính với tinh 

thần tự nguyện và thân thiện. 

- Thời gian bắt đầu: Trong tháng 4/2022. 

- Thời gian: Thực hiện 01 ngày, vào thứ 5 hàng tuần. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với UBND xã 

1.1. Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Một cửa) 

- Thống kê, rà soát danh mục thủ tục hành chính, lựa chọn thủ tục phù hợp, 

đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực 

hiện dịch vụ bưu chính công ích. 

- Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc tiếp 

cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp 

hồ sơ và thực hiện hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực 

tuyến. 

1.2 Các công chức chuyên môn 
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Đề nghị tất cả cán bộ, công chức khi thực hiện các thủ tục hành chính phải 

áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giải quyết thủ tục hành 

chính khi có nhu cầu. 

1.3. Công chức Văn hóa – Xã hội (VHTT) và Đài truyền thanh 

Xây dựng bản tin, thường xuyên tuyên truyền trên Đài truyền thanh và Trang 

thông tin điện tử của xã để người dân biết thực hiện. 

1.4. 08 thôn 

Lồng ghép các buổi họp dân định kỳ, tuyên truyền người dân về thực hiện 

thủ tục hành chính và giải quyết hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa của UBND 

xã Ninh Thọ khi có nhu cầu. 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện mô hình “Chính quyền đồng 

hành cùng người dân” của UBND xã Ninh Thọ./. 

 

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND thị xã;(VBĐT)        CHỦ TỊCH 

- TT. Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT. UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Công chức chuyên môn; 

- 08 thôn; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VT.        Võ Khánh Đăng 
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