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

PHƯỜNG NINH HIỆP                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                       

 

   Số:          /BC-UBND                     Ninh Hiệp, ngày  27 tháng  8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 01/NV ngày 02/01/2014 của Phòng Nội vụ thị xã Ninh 

Hòa về việc xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ. 

UBND phường Ninh Hiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính tại địa phương quý III năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:  

1. Về xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính:  

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2020; Quyết định 

số 554/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.  

UBND phường Ninh Hiệp đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hiệp năm 2020, đã đề ra 08 

mục tiêu, 22 nhiệm vụ trọng tâm theo 10 nội dung thực hiện cải cách hành chính và 

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về ban hành kế hoạch tuyên truyền 

CCHC phường Ninh Hiệp năm 2020. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:  

Trên cơ sở Kế hoạch và chỉ đạo của UBND thị xã, UBND phường đã xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính để tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

cụ thể tại địa phương. Khi xây dựng kế hoạch đều có phân công cụ thể trách nhiệm của 

từng bộ phận, công chức trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. 

Các chương trình, kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính được UBND phường 

phổ biến, quán triệt kịp thời sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động 

và người dân. UBND phường đã tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, 

người lao động, Tổ dân phố thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp 

cơ quan, trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử…. 

UBND phường đã giao trách nhiệm cho các bộ phận, công chức thuộc UBND và 

Tổ trưởng các Tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm kế 

hoạch cải cách hành chính, xác định mục tiêu cụ thể; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

định kỳ công tác cải cách hành chính theo quy định; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế 

hoạch đề ra. 

  Quý III năm 2020, UBND phường đã ban hành UBND phường đã ban hành Kế 

hoạch số 839/KH-UBND ngày 28/5/2020 nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số 

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Hiệp; Công 
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văn số 1102/UBND ngày 11/7/2020 về triển khai một số nhiệm vụ giải pháp  được giao 

tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 1171/UBND ngày 23/7/2020 về 

triển khai Kế hoạch số 2324/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về 

cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số mức độ hài lòng người dân, 

tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND thị xã Ninh Hòa; Công văn số 

981/UBND ngày 24/6/2020 về triển khai Kế hoạch số 2002/KH-UBND ngày 22/6/2020 

của UBND thị xã Ninh Hòa về triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, 

thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Công văn số 

1361/UBND ngày 25/6/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trong tình 

hình mới. 

 Định kỳ hàng tháng, UBND phường tổ chức họp nghe các bộ phận báo cáo kết 

quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, giải quyết hồ sơ trên phần 

mềm một cửa điện tử. 

Thường xuyên quán triệt và triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; 

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 Khánh Hòa triển khai Chương trình hành động 

số 12/CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy 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; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/8/2015 của 

UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

Nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm cải cách hành chính của 

phường được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy 

Nhà nước tại địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính, các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 

trong năm đề ra đã được các bộ phận, công chức triển khai thực hiện. Nội dung và các giải 

pháp tổ chức thực hiện đã gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. 

 3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

 Công tác tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính đã được UBND phường 

quan tâm thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép tại hội nghị 

giới thiệu văn bản luật mới, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin 

điện tử của phường, hội nghị giao ban, họp cơ quan.... 

 UBND phường tuyên truyền cải cách hành chính và tiếp tục duy trì các khẩu hiệu 

tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan và bộ phận một cửa: “Sự hài lòng của nhân 

dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”, “Hãy 

nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”,“cán bộ, công chức phường Ninh 

Hiệp quyết tâm thực hiện tốt 5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện”,  .   

Đẩy mạnh việc hướng dẫn và các công chức, bộ phận có liên quan phối hợp trong 

việc nâng cao công tác tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 một cách sâu 



3 

 

rộng, có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu thị xã giao trong 

năm về hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4.  

Thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và yêu cầu mang khẩu trang 

bắt buộc đối với tất cả công dân đến liên hệ công tác, tuyên truyền bằng băng rôn, bảng 

chạy điện tử để khuyến khích công dân nộp hồ sơ trực tuyến để phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới. 

4. Về công tác tự kiểm tra cải cách hành chính:  

 Công tác tự kiểm tra được các bộ phận thuộc UBND phường thực hiện nghiêm 

túc cụ thể như định kỳ hàng tháng các bộ phận kiểm tra và báo cáo kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa 

điện tử; tập trung đẩy mạnh kiểm tra thực hiện công vụ, thời giờ làm việc, đeo thẻ của 

cán bộ, công chức. Nhằm từng bước góp phần tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:  

1. Cải cách thể chế: 

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL): 

Ngay từ đầu năm, UBND phường ban hành Kế hoạch về kiểm tra và rà soát văn 

bản QPPL nhằm cập nhật các quy định của Trung ương và xây dựng hoàn thiện cơ sở 

pháp lý để giải quyết các vấn đề bức xúc của phường; UBND phường thực hiện nghiêm 

túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

1.2. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước: 

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, UBND phường tiếp tục 

triển khai đến các bộ, công chức xây dựng và tham mưu các văn bản triển khai thực hiện 

các cơ chế, chính sách quản lý trên các lĩnh vực một cách đồng bộ. 

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 

- Tham mưu ban hành văn bản theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật: 

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong Quý III năm 2020, UBND phường 

đã tổ chức 02 hội nghị giới thiệu văn bản Luật mới do Quốc hội ban hành. 

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Công tác rà soát văn bản QPPL được thực 

hiện thường xuyên tại cơ quan, qua rà soát không có văn bản QPPL nào có nội dung trái 

với các quy định của pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

2.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước:  

Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

được niêm yết công khai, đầy đủ tại cơ quan theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 
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30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin 

điện tử của phường.  

Duy trì công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và 

cán bộ, được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; số điện thoại của Phòng Cải cách 

hành chính, Sở Nội vụ, số điện thoại của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; địa chỉ cơ 

quan, số địa chỉ chuyên dùng, địa chỉ email của Văn phòng UBND tỉnh, tất cả đều được 

công khai tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử của phường. Trong quý III 

năm 2020, không có đơn thư phản ánh về cải cách hành chính của phường. 

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính: 

Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã trên bảng gắn tường phù hợp với điều kiện của cơ quan. Vị trí đặt 

bảng thích hợp để dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép. Thủ tục hành 

chính trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực được ghi rõ tên thủ tục 

hành chính. Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

3.1. Tình hình sử dụng, quản lý biên chế, người hoạt động không chuyên trách: 

Luôn quan tâm đến việc sắp xếp , bố trí cán bô ̣ , công chức đúng với trình đô ̣

chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao , tăng cường tính 

chuyên nghiêp̣ hóa của đôị ngũ cán bô ̣, công chức. Thưc̣ hiêṇ nghiêm túc công tác đánh 

giá, phân loại cán bô,̣ công chức, người hoạt động không chuyên trách hàng năm. 

UBND phường trình UBND thị xã chuyển ngạch lương cho 04 trường hợp công 

chức từ ngạch cán sự sang ngạch nhân viên theo quy định. 

Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND thị xã về 

việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã phường trên địa bàn 

thị xã giai đoạn 2016-2020. UBND phường đã Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 

08/7/2020 về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ 

lãnh đạo thuộc UBND phường năm 2020 đối với 03 chức danh: Tài chính – kế toán, 

Văn hóa – Xã hội, Địa chính – Xây dựng – Môi trường – Đô thị. 

3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc: 

Triển khai rà soát quy chế làm việc của UBND phường Ninh Hiệp nhiệm kỳ 2016 

–2021, UBND phường đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 về 

Quy chế làm việc của UBND phường Ninh Hiệp, nhiệm kỳ 2016–2021; Quyết định số 

1206/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

UBND phường; Quyết định số 117/QĐ-CT.UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND 
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phường Ninh Hiệp về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy 

viên UBND phường Ninh Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 116/.QĐ-

CT.UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND phường về phân công nhiệm vụ đối với 

công chức và Quyết định số 119/QĐ-CT.UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND 

phường phân công nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách.  

3.3. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông: 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.  

Căn cứ 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. UBND phường 

đã ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông.  

Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đúng số lượng và đúng quy định đối với từng 

loại hồ sơ, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, không để hồ sơ trễ hạn. 

Định kỳ hàng tháng họp cơ quan, giao ban tất cả cán bộ, công chức, nhân viên, qua đó 

theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia quá 

trình xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả làm việc ngày thứ 7 hàng tuần tại cơ quan 

để tiếp nhận và giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo 

hướng hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý của bộ máy, 

đổi mới lề lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải 

quyết thủ tục hành chính. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông quý III năm 2020 (từ ngày 26/5/2020 – 26/8/2020), như sau: 

Lĩnh vực 

cụ thể 

Số lượng hồ sơ  

tiếp nhận 

Số lượng hồ sơ  

đã giải quyết 

Số lượng hồ sơ 

đang giải quyết 

Ghi chú 

Tổng 

số 

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Nhận 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Sớm hạn 

% 

Đúng 

hạn 

% 

Trễ hạn 

% 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 01 00 01 
01 

100% 

01 

100% 
00 00 00 00  

Nội vụ 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
Giáo dục và 

đào tạo 
00 00 00 00 00 00 00 00 00  

Giao thông 

vận tải 
00 00 00 00 00 00 00 00 00  

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

70 24 46 
33 

47,14% 

 

30 

90,9% 
00 

03 

9,1% 
29 

41,42% 
29 08 hồ sơ hủy 

Y tế 00 00 00 00 00 00 00 00 00  

Hộ tịch 438 18 420 
422 

96,34% 

 

422 

 
00 00 

15 

3,42% 
15 01 hồ sơ từ chối 
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Lao động - 

Thương 

binh xã hội 

103 26 77 
98 

95,14% 
98 

100% 
00 00 

04 

3,88% 
04 01 hồ sơ từ chối 

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

00 00 00 00 00 00 00 00 00  

Tổng cộng 

 

612 

 
68 544 554 

90,52% 

551 

99,45% 

 

00 
03 

0,4% 

48 

7,8% 
48  

- Quan kết quả thống kê có 03 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai lỗi trễ hạn 

là do bước chuyển xử lý của chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa. 

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở 

mức độ 3 trong quý III năm 2020 (từ ngày 26/5/2020 – 26/8/2020), như sau: 

TT Tên dịch vụ 

Mức 

độ 

của 

dịch 

vụ 

Số lượng hồ sơ đã 

được tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến 

(tính từ 26/5/2020 – 

26/8/2020) 

Số lượng hồ sơ đã được tiếp 

nhận, giải quyết trực tiếp 

(tính từ 26/5/2020 – 

26/8/2020) 

1 
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
3 153 153 

2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 06 06 

3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 3 00 00 

Tổng cộng:  
159 

100% 

159 

 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 

4.1. Về cán bộ, công chức: 

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo đúng quy định, hiện tại các 

cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn và cơ bản đạt chuẩn theo quy định. 

4.2. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức:  

UBND phường thực hiện quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không 

chuyên trách. Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 

chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính 

phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ 

nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt 

Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thực hiện Hướng dẫn số 2845/HD-BCĐ ngày 

15/9/2015 của Ban chỉ đạo 108 thị xã Ninh Hòa thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Qua kết quả rà soát, địa phương không có trường hợp nào thuộc đối tượng giải 

quyết chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP. 
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Thực hiện theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 

Khánh Hòa, UBND phường đã đề nghị cấp trên phê duyệt danh sách người hoạt động 

không chuyên trách ở phường và tổ dân phố đúng theo quy định. 

4.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

Chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo quy định. 

5. Cải cách tài chính công: 

Trên cơ sở quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật ngân sách nhà nước, công tác quản lý, điều hành ngân sách của phường được 

thực hiện nghiêm túc. 

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. UBND 

phường triển khai tiết kiệm 10% chi phí hoạt động hành chính đối với các ban, ngành, 

bộ phận theo quy định; ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về 

Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020. 

Nhìn chung, việc khoán kinh phí đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia 

giám sát quá trình thực hiện cơ chế khoán đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả 

thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. 

6. Hiện đại hóa nền hành chính:  

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính: 

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước tại địa phương: Đến nay, UBND phường đã triển khai, áp dụng thực hiện phần 

mềm quản lý văn bản điều hành E.office và ứng dụng chữ ký số tại cơ quan. Hiện nay, 

tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đã sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản điều hành E.office; sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt 

động chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời công việc.  

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 456/QĐ-

UBND ngày 21/3/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Quy định trao đổi, lưu 

trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Ninh Hòa. 

Chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp triển khai thực hiện vận hành Cổng Dịch 

vụ quốc gia theo quy định. 

6.2. Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước: 

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 tại cơ quan và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phấn 

đấu đạt mục tiêu đã đề ra. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

UBND phường từng bước đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo 

điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, nhanh chóng. Hạn chế thái độ 

nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ, công chức khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành 

chính cho các tổ chức, công dân; nâng cao tình thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân 

dân của cán bộ, công chức. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

 Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở về ứng 

dụng công nghệ thông tin, tham gia giải quyết công tác cải cách hành chính; hướng dẫn 

trực tiếp tại cơ sở. 

 IV. PHƯỚNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN: 

1.Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của 

Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị 

số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cải tiến lề lối làm 

việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc. 

2. Triển khai thực hiện 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; 

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. 

4. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4...; Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 

cho các sở, ngành, địa phương năm 2020. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, 

tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính. 

6. Đẩy mạnh tuyên truyền Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trong tình hình mới. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

quý III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến của Ủy ban nhân dân 

phường Ninh Hiệp./. 

 

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

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường (biết); 

- Lưu: VT, Uyên. 

 

 

 

  

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

               CHỦ TỊCH 

  
 

   Nguyễn Văn Lanh 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-27T16:35:24+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Lanh<nvlanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-27T16:36:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hiệp<ninhhiep.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-28T15:44:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hiệp<ninhhiep.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




