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

XÃ NINH PHƯỚC   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 61/KH-UBND            Ninh Phước, ngày 17 tháng  6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân  

đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Phước 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 2173/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với 

sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thuộc phạm vi quản lý trên 

địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2022;  

 Nhằm cải thiện, nâng cao mức độ Chỉ số cải cách hành chính xã Ninh Phước 

năm 2022, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, UBND xã 

Ninh Phước xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng phục vụ, Chỉ số cải cách 

hành chính, Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã 

Ninh Phước như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại cơ quan để cải thiện 

mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công năm 

2022. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức 

trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã.  

Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính của xã năm 2022 đạt 83 % theo chỉ tiêu 

UBND thị xã giao và xã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đối với kết quả Chỉ số hài 

lòng được UBND tỉnh, thị xã công bố hằng năm; kết quả Chỉ số hài lòng là một 

trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng 

lực chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức. 

Xác định rõ nội dung cần tập trung cải thiện để nâng cao chất lượng phục vụ 

và phân rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc thwucj hiện chất lượng 

cung ứng dịch vụ công. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  Để cải thiện, nâng cao mức độ hào lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự 

phục vụ của cơ quan, UBNd xã đề nghị cán bộ, công chức và người hoạt động 

không chuyên trách xã thực hiện các nội dung sau: 

 1.Tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ kịp thời, khách quan về 

triển khai và kết quả xác định Chỉ số hài lòng SIPAS tới các tổ chức, cá nhân nhằm 

nâng cao nhận thức về quyền lượi và trách nhiệm trong việc tham gia gaism sát, 



phản hồi ý kiến về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ tại cơ 

quan. 

 2. Mở rộng các hình thức thông tin để tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công 

của của cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chống. Tập trung đầu tư đầy đủ trang 

thiết bị hiện đại, đễ sử dụng để tổ chức, cá nhân sử dụng trong quá trình giao dịch, 

giải quyết công việc. 

 3. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính ( TTHC), cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian 

thực hiện, phí, lệ phí đối với từng TTHC tại Bộ phận Một cửa của xã và trang 

thông tin điện tử của xã. 

 4. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm tối đa các loại giấy tờ 

không cần thiết, tiết kiệm thười gian, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia 

giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kê khai hồ sơ đầy đủ, 

chính xác, tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để bổ sung 

hồ sơ. 

 5. Tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, 

nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngõ cán bộ, công chức trực tiếp giải 

quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm các quy định về hành vi cấm trong quá trình thực hiện TTHC. 

 6.Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nahan khi giải 

quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

 7. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử ly ý kiến góp ý, phẩn ánh, kiến nghị của 

người dân và tổ chức. Tiếp tục công khai niêm niết số điện thoại, thư điện tử cơ 

quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; khuyến khích việc sử dụng 

công nghệ thông tin để tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá 

nhân. 

 8. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát, 

lấy ý kiên tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan đảm bảo nghiêm túc, 

trung thực, đúng quy định ( quá trình chọn mẫu điều tra xã hội học; phát, thu 

phiếu; tổng hợp kết quả) và công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận kết quả khảo 

sát. Tăng cường đối thoại với ngừời dân, tổ chức thông qua các hình thực trực tiếp 

hoặc trực tuyến qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện dử 

của xã. 

 9. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thwucj 

hiện các nội dung của kế hoạch cải thiện, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 

đối với sự phục vụ của cơ quan. 

( Đính kèm Phụ lục Bảng phân công nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và 

trách nhiệm thực hiện) 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Công chức Văn phòng – thống kê 

Tham mưu tuyên truyền, quán triệt đến taonf thể án bộ, công chức, người 

hoạt động không chuyên trách xã về nội dung của Kế hoạch số 2173/KH-UBND 

ngày 02/06/2022 của UBND thị xã Ninh Hòa và kế hoạch này. 



Theo dõi việc tổ chức thực hiện các bộ phận, cá nhân được phân công theo 

nội dung kế hoạch. Tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong tâm 

là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai công tác điều tra xã hội 

học để đánh giá Chỉ số hài lòng trên địa bàn xã và tiếp tục triển khai phiếu lấy ý 

kiến người dân. 

Tham mưu UBND xã thwucj hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. 

Lập danh sách cán bộ, công chức tập huấn nghiệp vụ về giao tiếp, ứng xử và 

tahis độ phục vụ Nhân dân cho đội ngủ cán bộ, công chức tham mưu CCHC và 

công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa. 

Tham mưu UBND xã các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC và thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định. 

Kịp thời tham mưu UBNd xã đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ 

việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa. 

Phối hợp với công chức chuyên môn thực hiện niêm yết công khai các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo quy định. 

 2. Cán bộ công chức chuyên môn 

  Thực hiện việc niêm yết công khai TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy 

định. 

Tăng cường việc rà soát accs TTHC để kiến nghị sử đổi, bổ sung hoặc huy bỏ các 

quy định không phù hợp. 

 Tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công của cơ quan đến cá 

nhân, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện dịch vụ công. 

 3. Công chức Văn hóa – xã hội ( phụ trách Văn hóa – Thông tin), người 

làm công tác Đài truyền thanh. 

Tăng cường tuyên truyền, bổ biến về nội dung của Chỉ số hài lòng, về các 

quy định hành chính, thủ tục hành chuinhs nhăm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức và Nhân dân về các nội dung của Chỉ số; đồng thời, giúp người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp hiểu rõ hơn sự nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ 

dịch vụ công của các cấp chính quyền.  

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn 

với tuyê truyền nội dung công tác cải cách hành chính, các dịch vụ công trực tuyến 

như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử và 

dịch vụ bưu chính công ích…để tổ chức, công dân và Nhân dân trên địa bàn nắm 

và thực hiện. 

5. Công chức Tài chính – kế toán 

Chủ trì, phối hợp với công chức chuyên môn hướng dẫn việc mua sắm các 

trang thiết vị phục vụ cho việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa và kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. 



Tiếp tục tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

điều hành, giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhânđể đảm 

bảo công việc, TTHC được giải quyết nhanh, kịp thời và đảm bảo quy định, góp 

phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. 

6. Đề nghị Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp trong việc tuyên 

truyền nội dung công tác hành chính, các dịch vụ công trực tuyến nhưu: nộp hồ sơ 

trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử và dịch vụ bưu chính 

công ích…đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã. 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan dề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả 

giải   

Trên đây là Kế hoạch cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Phước./. 

  

Nơi nhận:                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Phòng Nội vụ;                                                                              CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy, HĐND; 

- CT. PCT UBND xã; 

- Mặt trận, accs tổ chức chính trị xã hội; 

- Cán bộ, công chức, KCT;        
- Lưu: VT, TTr.  

 

                                                                             Nguyễn Ngọc Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ, SẢN PHẨM VÀ TRÁCH 

NHIỆM THỰC HIỆN 

( Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ninh Phước) 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì/ 

thực hiện 

Yêu cầu, sản phẩm   Thời 

gian 

thực 

hiện 

I Tiêu chí tiếp cận dịch vụ 

1 Đẩy mạnh thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải 

quyết TTHC 

Bộ phận một cử, 

cán bộ, công 

chức chuyên 

môn, các đơn vị 

có liên quan 

Sự phối hợp tốt giữa 

các cá nhân, đơn vị để 

người dân chỉ cần đến 

nộp và nhận hồ sơ ở 

một nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 

2 Cải thiện, bố trí cơ sở 

vật chất tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC 

Công chức Văn 

phòng – Thống 

kê, công chức 

chuyên môn và 

công chức Tài 

chính –Kế toán 

Đảm bảo tiêu chuẩn, 

định mức avf accs điều 

kiện tối thiểu về trang 

thiết bị cho Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả theo quy định 

3 Tích cực thông tin, 

tuyên truyền và hướng 

dẫn người dân, tổ chức 

sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 

và dịch vụ bưu chính 

công ích 

Công chức 

chuyên môn, bộ 

phận một cửa và 

người làm công 

tác Đài truyền 

thanh xã 

Số lượng hồ sơ TTHC 

thực hiện qua dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 

3,4 tăng so với năm 

2021; đạt chỉ tiêu 

UBNd tỉnh và UBND 

thị xã giáo 

4 Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc tiếp 

nhận, giải quyết TTHC: 

bảo đảm cơ sở vật chất, 

hạ tầng ký thuật, vận 

hành hiệu quả việc tiếp 

nhận, gaiir quyết TTHC 

trên môi trường điện tử 

Công chức 

chuyên môn, bộ 

phận một cửa 

Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử kết nối với 

Trung tâm dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 

tỉnh hiệu quả, ổn định; 

100% thủ tục hành 

chính đủ điều kiện được 

cung cấp trực tuyến 

mức độ 3,4 theo quy 

định 

II TIÊU CHÍ VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CÔNG CHỨC 

1 Niêm yết công khai đầy 

đủ nội dung thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

gaiir quyết tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả 

Công chức Văn 

phòng – Thống 

kê 

Bảng niêm yết công 

khai toàn bộ tên và quy 

trình gaiir quyết các 

TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Đăng tải công khai đầy 

đủ nội dung thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

của UBND xã trên trang 

thông tin điện tử 

Công chức   

Văn hóa – xã 

hội, công chức 

chuyên môn 

Các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết được 

đăng tải đầy đủ 

3 Thực hiện rà soat đơn Công chức   Báo cáo/ văn bản triển 



giainr hóa TTHC để đề 

xuất cắt giảm tối đa các 

loại giấy tờ không cần 

thiết, tiết kiệm thời gain, 

giảm chi phí cho cơ 

quan, người dân, tổ chức 

ham gia giải quyết 

TTHC 

Văn phòng – 

Thống kê, công 

chức chuyên 

môn 

khai thực hiện  

 

 

 

 

Thường 

xuyên 

4 Đa dạng hình thực thông 

tin tuyên truyền các quy 

định về thần phần hồ sơ, 

mức phí, lệ phí ( nếu 

có), quy trình và thời 

gian gaiir quyết 

Công chức   

Văn hóa – xã 

hội, Người làm 

công tác đài 

truyền thanh 

Thông tin tuyên truyền 

trên hệ thống đài tuyền 

thanh, trang thông tin 

điện tử 

III TIÊU CHÍ VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CÔNG CHỨC 

1 Kiểm tra việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành 

chính tại cơ quan 

Công chức Văn 

phòng – thống 

kê 

Kế haochj kiểm tra, 

thông báo kết quả kiểm 

tra và xử lý nghiêm cán 

bộ, công chức vi phạm 

nội quy, thời gian làm 

việc hoặc có thái độ 

nhũng nhiễu vơi cá 

nhân, tỏ chức và sử 

dụng làm cơ sở đánh 

giá cán bộ, công chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 2 Cử cán bộ, công chức 

tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng ký năng 

giải quyết công việc, kỹ 

năng giao tiếp với cá 

nhân, tổ chức 

Công chức Văn 

phòng – thống 

kê 

Công chức tham mưu 

CCHC, cán bộ, công 

chwucs trực tiếp gaiir 

quyết công việc cho 

người dân, tổ chức tại 

bộ phận một cửa 

IV TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 Thực hiện quy định về 

xin lỗi trong trường hợp 

gaiir quyết TTHC quá 

hạn theo quy định 

Công chức 

chuyên môn 

Thực hiện việc xin lỗi 

khi hồ sơ giải quyết quá 

hạn theo quy định phải 

thwucj hiện gửi thông 

báo xin lỗi người dân, 

tổ chưucs 

 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 2 Tăng cường phối hợp 

với Bưu điện trong triển 

khai thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC qua 

dịch vụ bwuu chính 

công ích 

Công chức 

chuyên môn 

Số lượng hồ sơ giải 

quyết quy dịch vụ bưu 

chính công ích tăng lên 

so với năm 2021 

V TIÊU CHÍ VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ Ý KIẾN GÓP Ý, PHẨN ÁNH, KIẾN 

NGHỊ 

1 Đa dạng các hình thức 

tiếp nhận góp ý, phản 

ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức 

Công chức 

chuyên môn 

Công chức được phân 

công thường xuyên theo 

dõi, kịp thời tiếp dận, 

giải quyết phản ánh, 

kiến nghị về quy định 

hành chính trên hệ 

 

 

 

 

 

 



thống thông tin tiếp 

nhận, xử lý phản ánh 

kiến nghị theo hướng 

dẫn tại thông tư số 

02/2017/TT-VPCP 

 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 
2 Công khai địa chỉ tiếp 

nhận, số điện thoại, hộp 

thư điện tử của cơ quan 

Công chức Văn 

phòng – thống 

kê 

Đăng tải, niêm yets 

công khai trên trang 

thông tin điện tử, tại bộ 

phận tiếp nhận và trả 

kết quả 

3 Đề xuất, chuẩn hóa các 

điều kiện về phương 

tiện, cơ sở vật chất, thái 

độ ứng xử, giao tiếp 

trong quy trình tiếp 

nhận, xử lý các góp ý, 

phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức 

Công chức Văn 

phòng – thống 

kê, công chức 

chuyên môn 

Kết nối với cá kênh 

khác trong tiếp nhận 

góp ý, phản ánh, kiến 

nghị của cá nhận, tổ 

chức liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách; theo dõi 

các luồng thông tin, dư 

luận để nhận diện vấn 

đề, từ đó có hướng cải 

thiện đối với Chỉ số hài 

lòng về việc tiếp nhận, 

xử lý ý kiến góp ý, 

phản ánh, kiến nghị 

4 Xử lý, thông báo kết quả 

gaiir quyết phản ánh 

kiến nghị thuộc thẩm 

quyền gaiir quyết kịp 

thời theo quy định 

Công chức Văn 

phòng – thống 

kê, công chức 

chuyên môn 

Ban hành văn bản/ 

thông báo kết quả gaiir 

quyết PAKN công khai 

đúng thười gian quy 

định 
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