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Số:        /SNV-CCHC 
V/v thực hiện nhiệm vụ  

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

 

 

Đà Nẵng, ngày         tháng       năm 2018 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

1473/VP-NCKSTT ngày 07/6/2018 về xử lý nội dung kiến nghị của tổ chức, 

công dân, Sở Nội vụ kính đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND 

các quận, huyện, phường, xã như sau, cụ thể: 

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công 

văn số 8008/UBND-SNV ngày 09/10/2017 về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông.  

2. Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả thủ tục hành chính theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi, kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định. Đồng thời, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời 

đối với những công chức làm tốt nhiệm vụ. 

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân thực hiện giao dịch 

hành chính; tuyên truyền và thực hiện tốt các tiện ích hỗ trợ tổ chức, người dân 

trong giao dịch hành chính như: dịch vụ công trực tuyến, hẹn giờ giao dịch, 

tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động, thực hiện dịch vụ qua bưu chính 

công ích…  

4. Lưu ý công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ăn mặc 

lịch sự đảm bảo yêu cầu của trang phục tại công sở; mặc đồng phục dành riêng 

cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

theo đúng quy định của cơ quan, đơn vị (nếu có). 

Kính đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các quận, 

huyện, phường, xã quan tâm chấn chỉnh, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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