
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SNV-CCHC 
 

V/v chấn chỉnh 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. 

 

Thời gian gần đây Sở Nội vụ nhận nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng 

một số cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả ở các cơ quan, 

địa phương khi hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân chưa rõ ràng, 

không có phiếu hướng dẫn; đến thời hạn hẹn trả kết quả nhưng chưa có kết quả 

mà không báo trước để người dân đi lại nhiều lần, không giải thích rõ lý do, có 

thái độ không đúng mực gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân. Để chấn chỉnh tình 

trạng nêu trên, Sở Nội vụ kính đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch 

UBND các quận, huyện, phường, xã, cụ thể: 
 

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

văn số 8008/UBND-SNV ngày 09 tháng 10 năm 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 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. 

 

Để duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành 

phố, đảm bảo mục tiêu mang lại sự hài lòng cao nhất cho tổ chức, công dân khi 

giao dịch tại các cơ quan nhà nước, Sở Nội vụ kính đề nghị thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã quan tâm triển khai, 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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