UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1928/UBND-TTHCC

Cẩm Phả, ngày13 tháng 5 năm 2022

V/v phát thanh thông tin liên quan đến công
tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên
hệ thống truyền thanh các phường, xã

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung tâm Truyền thông - Văn hoá.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả các phường, xã, UBND Thành phố giao Trung tâm
Truyền thông - Văn hoá xây dựng và phát thanh các thông tin sau trên hệ thống
truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thành phố:
" Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nâng
cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ
sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu:
1. UBND các phường, xã chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng nâng cao chất
lượng công tác tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường
hướng dẫn công dân tạo lập các tài khoản số và khai thác, sử dụng các tài khoản số
đã tạo lập, đặc biệt là tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ
công tỉnh Quảng Ninh sử dụng trong việc nộp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính,
thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản trực tuyến.
2. Cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND
Thành phố và UBND các phường, xã tích cực, chủ động tạo lập và sử dụng tài khoản
số để thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không
cần đến cơ quan hành chính nhà nước, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Là lực lượng nòng cốt gương mẫu thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia,
trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con lối xóm tạo lập và sử dụng các tài khoản
trên nền tảng số, đặc biệt là tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - tên tài
khoản là dãy số gồm 12 số của định danh cá nhân, căn cước công dân.
3. Trung tâm Hành chính công thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, bố
trí sắp xếp để tổ chức, cá nhân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp
tại trung tâm thực hiện nếp sống văn minh, giao tiếp lịch sự, ứng xử văn hoá, nghiêm
túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm. Khi trực tiếp đến Trung tâm
để nộp hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân nhất thiết phải thực hiện lần lượt
2 bước sau: (1) Tìm hiểu nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của mình do quầy
nào tiếp nhận, lấy số thứ tự của quầy đó và ngồi chờ để được mời vào giải quyết;
(2) Kiểm tra thành phần hồ sơ trước khi nộp cho cán bộ tiếp nhận. Nếu hồ sơ đủ
điều kiện được tiếp nhận cán bộ tiếp nhận sẽ in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết
quả, tổ chức, cá nhân kiểm tra, đối chiếu thành phần hồ sơ đã nộp với thông tin có
trên giấy tiếp nhận, trước khi ký xác nhận hoàn thành việc nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ
không đủ điều kiện tiếp nhận, tổ chức, cá nhân đề nghị cán bộ tiếp nhận hướng dẫn
bằng văn bản các nội dung cần hoàn thiện trên mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ.

Tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ
công của Tỉnh hoặc Quốc gia để nộp hồ hơ trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4.
Phấn đấu đạt 100% hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
và thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
Công khai các thông tin về quy trình, quá trình giải quyết thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân được biết; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tự tra cứu tình trạng
hồ sơ đã được tiếp nhận hiện đang được giải quyết như thế nào trên Cổng Dịch vụ
công của Tỉnh; Công khai để tổ chức, cá nhân được biết số lượng hồ sơ được tiếp
nhận và giải quyết trong một ngày tại mỗi quầy của Trung tâm để tổ chức, cá nhân
chủ động bố trí sắp xếp thời gian hợp lý đến Trung tâm, nhất là quầy đất đai hiện
nay không tiếp nhận quá 70 hồ sơ trong một ngày làm việc.
UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Hành
chính công, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện và thông báo
rộng rãi đến toàn thể nhân dân để nhân dân chủ động tìm hiểu, bố trí thời gian thích
hợp giải quyết thủ tục hành chính theo nhu câu của tổ chức, cá nhân "
UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, TTHCC Thành phố
và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- TT Thành uỷ, HĐND Thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các phòng CT UBND TP (chỉ đạo t/h);
- Các phòng, ban CM; UBND các phường, xã;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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