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

PHƯỜNG NINH THỦY                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:      /KH-UBND       Ninh Thủy, ngày      tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức tháng hành động

“Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/02/2022 của UBND thị xã Ninh

Hòa về phát động phong trào "Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm

soát hiệu quả dịch Covid-19";

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND phường

Ninh Thủy về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND phường

Ninh Thủy về ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số

sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Ninh Thủy;

Nay UBND phường Ninh Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành

động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn

phường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ chương trình công tác năm của

phường, hướng đến đạt và vượt chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2022 đã đề ra.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của

phường trong năm 2022, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp

của cán bộ, công chức, người lao động; hỗ trợ, xử lý nhanh chóng và kịp thời các

thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, làm tăng sự hài lòng

của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

II. THỜI GIAN

- Từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tháng hàng động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

ngay trong ngày” đối với một số thủ tục hành chính như sau:

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa

phương, không cần xác minh).

- Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Đăng ký khai sinh.

- Đăng ký khai tử.



- Đăng ký giám hộ.

- Đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch.

- Đăng ký nhận cha, mẹ con.

- Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con - Trường hợp không xác minh.

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp

chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể

điểm chỉ được)

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

2. Cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng và sớm hạn, không

có hồ sơ trễn hạn xảy ra trong thời gian diễn ra tháng hành động.

3. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả

kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

4. Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, người lao động

trong giao tiếp với tổ chức, người dân đúng tiêu chí “4 xin, 4 luôn”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Tư pháp – Hộ tịch

tham mưu thực hiện các nội dung tại mục III, đảm bảo thành phần hồ sơ và thời

gian.

2. Giao công chức Văn phòng – Thống kê phối hợp với Công chức Tư pháp

– Hộ tịch tổng hợp số liệu báo cáo UBND thị xã, UBND phường theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ

tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn phường Ninh Thủy./.

Nơi nhận:
- UBND thị xã;

- TT Đảng ủy,  TT. HĐND phường;

- UBMTTQVN phường;

- Các Phó Chủ tịch UBND phường;

- Cán bộ, công chức;

- 07 TDP;

- Lưu: VT, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                       

CHỦ TỊCH

Trần Minh Dũng
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