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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:  941/KH-UBND       Ninh Hiệp, ngày  10  tháng   6  năm  2022 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai áp dụng mô hình, sáng kiến “Thanh niên tình nguyện với  

Cải cách hành chính” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Hiệp  

 
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; 

Thực hiện Kế hoạch số 884/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa 

về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 và 

cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND  thị xã Ninh Hòa năm 2022, 

UBND phường Ninh Hiệp xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng mô hình, sáng 

kiến “Thanh niên tình nguyện với Cải cách hành chính” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả 

kết quả phường Ninh Hiệp, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy những sáng kiến, giải 

pháp hay được đề xuất trong thực tiễn công tác tại cơ quan góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Hiệp. 

Phát huy tính trẻ và tình nguyện của Thanh niên cùng đồng hành với Cải cách hành 

chính. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tạo sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp; nâng cao kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của phường. Từ đó, 

tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính thông thoáng, dân chủ, minh bạch, chuyên 

nghiệp, vững mạnh, từng bước hiện đại trên địa bàn phường Ninh Hiệp. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai áp dụng mô hình, sáng kiến “Đội Thanh niên tình nguyện với Cải 

cách hành chính” vào hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh 

Hiệp phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp tiếp cận hành chính với chất lượng cao. 

Huy động sự tham gia tích cực của Đội Thanh niên tình nguyện phường Ninh Hiệp. 

 II. HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN 

1. Các căn cứ triển khai mô hình 

a) Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 
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của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030. 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận, hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh 

Hòa về việc 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  12/CT-UBND 

ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chương trình hành động 

số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc 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. 

- Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Khánh 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, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 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. 

- Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 

632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung 

danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, 

thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 752/QĐ-

UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được 

tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022. 

- Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về 

ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2022; Quyết định số 

458/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2022. 

- Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND phường Ninh 

Hiệp về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022;  

b) Căn cứ thực tiễn 

           Hiện nay, mặc dù trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, công tác tuyên truyền 

phổ biến nội dung cải cách hành chính, thủ tục hành chính… được UBND phường quan 

tâm thực hiện thường xuyên (tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử 

và tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của Tổ dân phố); tuy nhiên, còn nhiều người dân 

đến giao dịch thực hiện một số thủ tục hành chính còn gặp khó khăn trong việc ghi các tờ 

khai, biểu mẫu. 

2. Phương pháp và Cách thức triển khai  

- Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Cải cách hành chính, Người làm 
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công tác Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn cho Đội thanh niên tình nguyện phường 

cách ghi các biểu mẫu, tờ khai đối với các thủ tục hành chính khi công dân đến giao 

dịch. 

- Thời gian thực hiện việc hướng dẫn của Thanh niên tình nguyện với cải cách 

hành chính vào ngày thứ 3 và thứ 5 vào giờ hành chính hàng tuần để hướng dẫn và viết 

hộ các tờ khai, biểu mẫu cho công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả phường Ninh Hiệp. 

- Việc viết hộ phải được thực hiện với tinh thần tự nguyện và được đọc lại hoặc 

người nhờ viết hộ đọc lại cho công dân thực hiện giao dịch ký tên hoặc điểm chỉ vào biểu 

mẫu, tờ khai để thực hiện nộp làm các thủ tục hành chính mà người dân đang có nhu cầu. 

- Trong quá trình thực hiện kết hợp tuyên truyền các bộ thủ tục hành chính, cơ chế 

một của liên thông, thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng mức độ 3,4, dịch vụ bưu 

chính công ích … tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Hiệp. 

 III. THỜI GIAN 

Thời gian thực hiện từ tháng 6/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

           1. Công chức và người làm công tác thuộc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

            - Tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ đánh 

giá báo cáo kết quả thực hiện. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện đầy đủ  các nội 

dung của kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất. 

2. Đề nghị BCH Đoàn TNCS HCM phường 

Phối hợp lựa chọn con người phù hợp để thành lập đội tham gia thực hiện triển 

khai mô hình, sáng kiến “Thanh niên tình nguyện với cải cách hành chính” đạt kết quả. 

3. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể phường 

Phối hợp tổ chức truyền thông, giới thiệu về hoạt động của mô hình, sáng kiến 

“Thanh niên tình nguyện với cải cách hành chính” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

phường Ninh Hiệp để Nhân dân biết khi đến liên hệ. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện từ nguồn kinh phí CCHC được phân bổ hàng năm. 

Trên đây là kế hoạch triển khai áp dụng mô hình, sáng kiến “Thanh niên tình 

nguyện với Cải cách hành chính” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh 

Hiệp, UBND phường đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan phối hợp tổ chức thực 

hiện./. 

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

- Đảng ủy, HĐND phường (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND phường; 

- Mặt trận, đoàn thể phường (phối hợp); 

- Cán bộ, công chức, KCT phường; 

- 18 TDP; 

- Lưu: VT, HU. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Duy Tuyên 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T14:04:43+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Hồ Trọng Phúc<htphuc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-13T14:05:07+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Hồ Trọng Phúc<htphuc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




