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Kính gửi: 

- Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến; 
- Công chức chuyên môn; 

- Bộ phận một cửa phường. 

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2022; 

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc 

ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 459/UBND ngày 10/02/2022 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 

505/UBND ngày 14/02/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, 

Để đạt kết quả tốt trong công tác cải cách hành chính năm 2022, UBND 

phường Ninh Hiệp đề nghị bộ phận một cửa, công chức chuyên môn triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến 

Phối hợp với công chức chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích… 

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện dịch 

vụ công chứng thực bản sao điện tử để đạt chỉ tiêu từ 20% hồ sơ chứng thực điện tử 

trên tổng số hồ sơ chứng thực trở lên. 

3. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tổ tuyên 

truyền hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

và cách thức thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ 

tục đất đai 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện thanh 
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toán trực tuyến lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến đạt từ 15% trở lên trên tổng số hồ sơ phát sinh của thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai được thực hiện thanh toán trực tuyến. 

 4. Công chức Văn phòng - Thống kê 

- Tham mưu UBND phường triển khai hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ tại 

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của về ban hành kế hoạch cải cách 

hành chính phường Ninh Hiệp năm 2022; Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022 về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

 - Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 

2022. 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, năm về công tác cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính theo thời gian quy định và thực hiện báo cáo điện tử trên 

Hệ thống thông tin báo cáo theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. 

 5. Công chức chuyên môn 

- Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

199/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của về ban hành kế hoạch cải cách hành chính 

phường Ninh Hiệp năm 2022; Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 

hàng quý, năm về công chức Văn phòng - thống kê phường để tổng hợp. 

 - Đẩy mạnh việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách và kịp 

thời báo cáo về UBND phường các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, giải 

quyết thủ tục hành chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. Riêng 

công chức Văn hóa - xã hội tập trung rà soát, đề ra phương án kiến nghị đơn giản hóa 

02 thủ tục theo kế hoạch của Thị xã, gồm: 

+ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. 

+ Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ 

công như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích, chứng thực 

bản sao điện tử… 

  Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp đề nghị Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục 

trực tuyến, công chức chuyên môn triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: (VBĐT)                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                     CHỦ TỊCH          
- Lưu: VT, HU.                                                                    

 

  

 

      Hồ Duy Tuyên 
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