
     ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHƯỜNG NINH HIỆP                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 225/KH-UBND                      Ninh Hiệp, ngày  22  tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 10/12/2021 của 

Đảng ủy phường Ninh Hiệp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong  

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phường Ninh Hiệp 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 10/12/2021 của Đảng ủy phường 

Ninh Hiệp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính phường Ninh Hiệp. 

 Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 

xuyên suốt trong chương trình công tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan; nâng cao ý thức, trách 

nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trong thực thi công 

vụ. 

 Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tiến hành rà soát và 

kiến nghị đơn giản hóa về cách thức, quy trình giải quyết và thành phần hồ sơ để 

từng bước đơn giản hóa về quy trình, hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết. 

 Phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ 

quan đạt tối thiểu 80%. Những hạn chế, vướng mắc về quy định thủ tục hành chính 

và trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được tập 

trung xử lý để đem lại hiệu quả cao. Tạo mọi điều kiện đề người dân và tổ chức 

tiếp cận thủ tục hành chính một cách thuận lợi. 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình 

độ, năng lực, số lượng và cơ cấu hợp lý để thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phục vụ 

nhân dân; đặc biệt có đủ năng lực tham mưu. 

 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách công tác cải cách hành 

chính) 

 Tham mưu UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai 

Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy 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 nhà nước; Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 

10/12/2021 của Đảng ủy phường Ninh Hiệp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phường Ninh Hiệp… và các văn bản 

chỉ đạo của các cấp về công tác cải cách hành chính. 
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 Phối hợp với các công chức chuyên môn thực hiện rà soát, đề xuất, kiến nghị 

đơn giản hóa thủ tục hành chính để từng bước rút ngắn thời gian giải quyết và tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. 

 Tham mưu UBND phường đề ra các biện pháp, giải pháp tiếp tục duy trì 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; định kỳ hàng tháng tổ 

chức họp để đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm theo dõi, 

xử lý kịp thời xử lý những vướng mắc, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ. 

Công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính, không để xảy 

ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Tham mưu UBND phường xử lý nghiêm các cán 

bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân; kịp thời đề xuất 

biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức 

triển khai có chất lượng, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Tham mưu UBND phường thực hiện tiếp nhận, phản hồi, xử lý thông tin 

phản ánh, kiến nghị tổ chức, công dân theo quy định. 

2. Công chức Văn phòng – Thống kê (phụ trách công tác Nội vụ) 

Tiếp tục tham mưu UBND phường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công 

chức; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, tinh thần trách 

nhiệm cao trong công việc. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả việc tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cơ quan; tham mưu thực hiện việc tinh giản biên 

chế. 

3. Công chức chuyên môn 

Chủ động, rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để 

từng bước rút ngắn thời gian giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

công dân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. 

Thực hiện cập nhật kịp thời các quy trình thủ tục hành chính khi có quyết 

định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp xã. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phần mềm chuyên môn và phần mềm 

quản lý văn bản điện tử, phần mềm một cửa,… nhằm từng bước xây dựng nền 

chính quyền điện tử, chính quyền số. 

4. Công chức Văn hóa – Xã hội; Tư pháp – Hộ tịch và Người làm công 

tác Đài truyền thanh phường 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính; 

trong đó tập trung tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet, Trung 

tâm dịch vụ hành chính công…bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trên 

hệ thống Đài truyền thanh phường, Cổng thông tin điện tử của phường, ngày sinh 

hoạt pháp luật, hội nghị phổ biến văn bản Luật… và tuyên truyền trực tiếp tại các 
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tổ dân phố để cán bộ, công chức, tổ chức công dân nắm bắt kịp thời các quy định, 

thủ tục hành chính. 

5. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng theo 

trình tự, thủ tục quy định, đồng thời thực hiện giải quyết hồ sơ trên phần mềm một 

cửa điện tử song song với hồ sơ giấy; tiếp tục tăng cường nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết sớm, đúng hạn, không để xảy ra hồ sơ trễ hẹn; hạn chế tối đa để tổ chức, 

công dân phải đi lại nhiều lần. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông theo hướng  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Tăng cường kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân nhằm từng bước nâng 

cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. 

6. Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, giới 

thiệu và hướng dẫn để tổ chức, công dân thấy được lợi ích và hiệu quả của việc 

nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet, đồng thời tăng số hồ sơ thủ tục hành chính 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trên cổng dịch vụ công quốc gia… 

7. Công chức phụ trách Văn thư, lưu trữ  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điện tử, chứng thư 

số chuyên dùng và thực hiện việc quản lý văn bản đi, đến theo quy định 100% văn 

bản điện tử  do cơ quan phát hành có sử dụng chữ ký số. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính tham mưu UBND 

phường triển khai nội dung kế hoạch này; tham mưu UBND phường tổng hợp, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. 

2. Các công chức, bộ phận được phân công tại Mục II, trên cơ sở nhiệm vụ 

của mình xây dựng dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

3. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách công tác Văn hóa, thông tin) cập 

nhật, đăng tải các nội dung kế hoạch, các nội dung thông tin về công tác cải cách 

hành chính…lên Cổng thông tin điện tử của phường. 

4. Người làm công tác Đài truyền thanh phường tiếp tục đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực để tổ chức, 

công dân nâng cao nhận thức và giám sát hiệu quả việc thực hiện công tác cải cách 

hành chính. 
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5. Mặt trận, các đoàn thể tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện kế 

hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên 

nâng cao nhận thức các nội dung về công tác cải cách hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND phường Ninh Hiệp về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 10/12/2021 của Đảng ủy phường Ninh Hiệp về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

phường Ninh Hiệp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy – HĐND phường (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (chỉ đạo) ; 

- Mặt trận, đoàn thể (phối hợp thực hiện); 

- Cán bộ, công chức (thực hiện) ; 

- Bộ phận TN và TKQ (thực hiện) ; 

- Người làm công tác Đài TT (thực hiện) ; 

- Lưu: VT, HU.                  Hồ Duy Tuyên 
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