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          Số:        /UBND Ninh Thọ, ngày       tháng  9 năm 2021 

Về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục 

tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ số CCHC 

của xã trong năm 2021 và  

những năm tiếp theo 

 

 

 

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, công chức và người hoạt động không  

chuyên trách thuộc UBND xã Ninh Thọ. 
 

Thực hiện Công văn số 3420/UBND-NV ngày 27/8/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc cải tiến lề lối làm việc; khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ 

số CCHC của thị xã trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính vẫn còn tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 

đạt chỉ tiêu giao nhưng chưa cao, bên cạnh đó một số ngành tham mưu UBND xã 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực chưa đạt hiệu 

quả cao… Để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, tiến tới cải thiện được vị trí, 

xếp hạng cải cách hành chính của xã Ninh Thọ trong năm 2021 và những năm 

tiếp theo. UBND xã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất 

lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 

21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tiếp tục thực hiện ngiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các 

cấp; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 

số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý hành chính nhà nước. Tiếp tục sử dụng kết quả xếp hạng cải cách 

hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm để phục vụ đánh 

giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, không chuyên 

trách trong cơ quan. 

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc và quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, bổ sung 

hồ sơ, hồ sơ trễ hẹn phải thông báo xin lỗi khách hàng và hẹn lại rõ ràng thời gian 
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trả kết quả theo đúng quy định, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ, chất lượng 

ngày càng cao với phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”. 

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải đổi mới 

phong cách, tác phong, thái độ làm việc gắn với tư duy sáng tạo, cách làm mới, 

dám nghĩ, dám làm. 

2. Đẩy mạnh thực hiện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan nhà nước 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả cải cách hành 

chính của tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hoà và xã Ninh Thọ đến toàn thể cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên trách và người dân để giúp họ nâng 

cao nhận thức, ghi nhận và đánh giá đúng những nỗ lực, kết quả cải cách hành 

chính của xã Ninh Thọ. 

Phấn đấu giảm hồ sơ trễ hẹn, tiến tới 100% hồ sơ giải quyết đúng và sớm 

hạn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện văn bản điện 

tử, thực hiện các giải pháp truyền thông, hỗ trợ tích cực để nâng cao tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến theo 

danh mục được UBND tỉnh công bố. 

Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng 

tiến độ kế hoạch được duyệt. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài 

lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; 

bảo đảm mục tiêu sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND 

xã Ninh Thọ phải đạt trên 88%. Thực hiện nghiêm văn hóa công sở theo nguyên 

tắc “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép: luôn mỉn cười, luôn 

nhè nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) khi giao tiếp, giải quyết công việc, thủ 

tục hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách. 

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; kiến nghị 

cấp trên loại bỏ các thủ tục, thành phần hồ sơ không cần thiết, tạo thuận lợi nhất 

cho người dân, tổ chức. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, công khai các 

quy định thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức, tạo thuận lợi nhất cho người 

dân, tổ chức được tiếp cận dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo người dân, tổ chức 

thực sự hài lòng về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Phân công thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

Các ban ngành được giao tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải 

cách hành chính có liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách 
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hành chính phải rà soát, tham mưu UBND xã các giải pháp thực hiện đảm bảo đạt 

từ 85% trở lên so với điểm chuẩn của tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách 

hành chính do mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả tiêu 

chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính do mình phụ trách. 

Các ngành có hồ sơ trễ hạn trong 9 tháng đầu năm phải phân tích, đánh giá 

làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trễ hạn hồ sơ để tham mưu UBND xã 

các giải pháp khắc phục, hạn chế hồ sơ trễ hạn. 

Tài chính - kế toán có trách nhiệm đôn đốc các ngành triển khai quyết liệt 

các nhiệm vụ đã phân công tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước.  

Công chức Văn hóa - xã hội (Phụ trách văn hóa - thông tin): tham mưu 

UBND xã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xử lý 

công việc. 

Công chức Văn phòng - thống kê (phục trách CCHC): 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định về cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện 

tử và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Hàng tháng, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính cho UBND xã được biết và xem xét xử lý. Đối 

với các hồ sơ trễ hạn thuộc trách nhiệm của ngành nào hoặc do lỗi của hệ thống 

thì phải tham mưu cho UBND xã báo cáo và giải trình với các cơ quan chức năng 

của thị xã xem xét. 

- Phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo UBND xã tình hình, kết quả thực hiện nội dung Công văn này 

trước ngày 25/10/2021 để báo cáo UBND thị xã. 

UBND xã Ninh Thọ yêu cầu các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ thị xã (VBĐT); 

- TT. Đảng ủy, HĐND (để báo cáo); 

- CT, PCT. UBND xã (chỉ đạo); 

- CBCC, KCT và NLĐ cơ quan (thực hiện); 

- Trang thôn tin điện tử xã (đưa tin); 

- Lưu: VT, TH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

     Võ Khánh Đăng 
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