
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
                                                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NV 
V/v chấn chỉnh một số nội dung 

sau kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, tình hình giải quyết  

thủ tục hành chính và một số  

nhiệm vụ cải cách hành chính  

Hòa Vang, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

    Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

    - Ủy ban nhân dân 11 xã. 

Thực hiện Công văn số 5807/UBND-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2022 của 

UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách  hành chính 

và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính; để khắc phục những tồn tại sau kiểm tra và tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời gian đến, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 11 xã triển khai một 

số nội dung công việc sau đây: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không thực hiện tiếp nhận tại 

phòng chuyên môn; không thực hiện trả hồ sơ khi ban hành văn bản lấy ý kiến của 

các cơ quan đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ; sử dụng phiếu hướng dẫn hồ sơ thủ 

tục hành chính đối với những trường hợp chưa đảm bảo thành phần theo quy định bộ 

thủ tục hành chính; lưu giấy biên nhận hồ sơ cùng hồ sơ thủ tục tục hành chính….). 

2. Rà soát, đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế liên quan đến trách 

nhiệm thực hiện quy trình luân chuyển hồ sơ, mối quan hệ phối hợp xử lý đối với hồ 

sơ, thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi giải quyết 

hồ sơ, về thời gian xử lý, quy trình, thành phần hồ sơ. Trong trường hợp giữa thời 

gian giải quyết theo quy định và thời gian thực tế triển khai có bất cập đề nghị đơn vị 

rà soát kỹ, tham gia góp ý để điều chỉnh lại quy định theo bộ thủ tục hành chính ban 

hành hàng năm. 

3. Thực hiên nghiêm túc công tác báo cáo thống kê số liệu hồ sơ trễ hẹn, việc 

xin lỗi công dân, tổ chức đối với hồ sơ trễ hẹn do lỗi chủ quan trong quá trình tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính lấy người dân và doanh nghiệp 

làm trung tâm trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ 

hài lòng của người dân, tổ chức. 
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5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, người dân 

về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tuyên truyền 

hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết hồ sơ. 

Lưu ý: Đối với việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND 11 xã kiểm tra đầy đủ thành 

phần hồ sơ đầu vào lúc tiếp nhận và chuyển xử lý, giải quyết theo quy định; cơ quan 

chuyên môn, công chức xử lý không được yêu cầu cung cấp đồng thời hồ sơ giấy 

mới giải quyết thủ tục hành chính trong khi tổ chức, công dân đã nộp đủ thành phần 

hồ sơ tại cổng dịch vụ công trực tuyến. 

- Ban hành và áp dụng rút ngắn từ 10-50% thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến so 

với xử lý hồ sơ trực tiếp tại đơn vị. 

6. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính 

với bình xét thi đua, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

7. Ủy ban nhân dân 11 xã và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 

Chấp hành nghiêm quy định hiện hành của UBND thành phố trên lĩnh vực đất 

đai đối với thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất, xác nhận nguồn gốc và thời 

điểm sử dụng đất và thủ tục xác nhận nhà ở, theo đó chấp hành nghiêm thời gian giải 

quyết theo quy định, tiến hành tiếp nhận thông qua phần mềm một cửa tại địa chỉ 

http://egov.danang.gov.vn; không yêu cầu thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định Bộ 

thủ tục hành chính. 

8. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND huyện và UBND 11 xã trong việc thực hiện công tác quản lý tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính. Đối với trường hợp để xảy ra hồ sơ trễ hẹn trên thực tế do 

lỗi chủ quan, không có giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, không có văn bản 

xin lỗi thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 11 xã chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

9. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương: Nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác cải cách 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số như: Sử dụng mail công vụ 

cá nhân; liên kết văn bản đến; bút phê chuyển xử lý văn bản; lập hồ sơ công việc điện 

tử; đánh giá kết quả làm việc tại phần mềm theo tháng hoặc quý; rà soát kiến nghị, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính; khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân; thực hiện thanh toán trực 

tuyến; đề xuất các sáng kiến, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số….  

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách cải cách hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số là trách nhiệm, thể hiện thái độ nghiêm túc và tinh 

http://egov.danang.gov.vn/
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thần chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND 11 xã nghiêm túc thực hiện./.                              

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- Lưu: VT, NV(th).                                                                              
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tôn 
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