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          Kính gửi:   

     - Cán bộ, công chức phường; 

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  
 

Để nắm bắt và đề ra biện pháp xử lý kịp thời kết quả giải quyết hồ sơ. UBND 

phường Ninh Hiệp thống kê kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua kết quả 

xuất từ phần mềm Trung tâm dịch vụ hàng chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, kết 

quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong tháng 7, tháng 8/2020, cụ thể như sau: 

1. Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong tháng 7 (từ ngày 01/7/2020- 

31/7/2020) 

Tiếp nhận  226 hồ sơ trên các lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, tư pháp, bảo trợ xã 

hội, đất đai. (trong đó: 175 hồ sơ giải quyết sớm hạn; trễ hạn 00 hồ sơ; 01 hồ sơ từ chối giải 

quyết; 42 hồ sơ trong hạn đang giải quyết; 08 hồ sơ hủy). 

2. Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong tháng 8 (từ ngày 01/8/2020- 

31/8/2020) 

Tiếp nhận  233 hồ sơ trên các lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, tư pháp, bảo trợ xã 

hội, đất đai. (trong đó: 173 hồ sơ giải quyết sớm hạn; trễ hạn 02 hồ sơ (lĩnh vực đất đai trễ ở 

bước của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã), 51 hồ sơ trong hạn đang giải quyết, 08 hồ sơ 

hủy). 

3. Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3 

Theo số liệu truy xuất trên phần mềm Trung tâm dịch vụ hành chính công từ ngày 

01/7/2020 – 31/7/2020, đã tiếp nhận và giải quyết 52/52 hồ sơ, đạt 100%. 

Theo số liệu truy xuất trên phần mềm Trung tâm dịch vụ hành chính công từ ngày 

01/8/2020 – 31/8/2020, đã tiếp nhận và giải quyết 58/58 hồ sơ, đạt 100%. 

4. Để thực hiện tốt hơn trong tháng tiếp theo trong năm 2020, UBND phường Ninh 

Hiệp đề nghị các cán bộ, công chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa 

điện tử theo đúng quy định. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý hồ sơ kịp thời, đúng trình tự thời gian quy 

định. 

- Phấn đấu 100% hồ sơ sớm hạn và đúng hạn, không phát sinh hồ sơ trễ hạn. 

V/v kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục 

hành chính tháng 7 và 8 năm 2020 

 

 

 

 



- Cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện tác nghiệp trên phần mềm một cử điện tử 

không để hồ sơ trễ hạn, nếu còn hồ sơ trễ hẹn chịu trách nhiệm kiểm điểm trước UBND 

phường. 

- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để giảm 

giấy tờ, thời gian, chi phí, góp phần phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới. 

Đề nghị bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm tinh 

thần nội dung Công văn này./. 
 

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

- Như trên;                                                                       CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy-HĐND phường (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Lưu: VT, Uyên.                           

  

 
              Nguyễn Văn Lanh
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