V d Hi ngh có i din lãnh o S Ni v thành ph à Nng, i din lãnh o UBND qun, trng các ban ngành và i
din lãnh o 13 phng thuc qun, các công chc, ngi hot ng không chuyên trách ph trách công tác
CCHC, VTLT các phòng ngành, UBND 13 phng.
Hi ngh ã báo cáo ánh giá xp hng công tác ci cách hành chính, vn th lu tr nm 2017 và trin khai vic
thc hin ch th s 35/CT-TTG ca Th tng Chính Ph và ra nhng nhim v trng tâm trong thi gian n ng thi
tuyên dng, khen thng các tp th, cá nhân có thành tích tt trong công tác này.

Ch tch UBND qun tng giy khen
i vi phng Hi Châu I, trong nm 2017 vi nhim v xây dng "Chính quyn in t", mc tiêu ca phng là xây dng
"Phng in t" t chun mc 2 tin n chun mc 1. T khi thc hin n nay, nh vào s quan tâm và h tr ngun kinh
phí ca các cp, b phn "Mt ca in t" phng tng bc c u t máy móc và các trang thit b hin i: máy tính cm
ng tra cu dành cho công dân, máy quét tc cao, iu hòa nhit , camera theo chun IP có kt ni d liu vào
mng MAN ca thành ph; tin hành quét và gi liên thông in t h s 1 ca liên thông n qun i vi h s thuc lnh
vc Giao thông vn ti và bo tr XH, 100% h s c tr úng và sm hn trên thc t, tng cng vic tip nhn vn bn n
liên thông trong vòng 24 gi và gi vn bn i liên thông in t; u t và nâng cp trang thông tin in t ca phng
ngày càng a dng vi nhiu tính nng; tip tc xây dng, duy trì, áp dng và ci tin H thng qun lý cht lng theo
Tiêu chun Vit Nam ISO 9001:2008 trong gii quyt h s TTHC. mô hình "Phng in t" hot ng tt phi i ôi vi
vic trin khai công tác Ci cách hành chính ca a phng. UBND phng ã tp trung trin khai k hoch s dng
dch v công trc tuyn mc 3,4 i vi mt s TTHC. C th u nm 2017, UBND phng ã xây dng thí im phn mm
"Cp bn sao trích lc h tch trc tuyn" mc 3 ti trang website ca phng, thc hin phát t ri tuyên truyn hng
dn s dng ngi dân dn thích nghi vi vic giao dch hành chính trc tuyn. Công tác tuyên truyn, lp tài
khon công dân in t cng ã c ch o quyt lit. Trin khai tích hp c s d liu th tc hành chính trong ó có c s d
liu dch v công trc tuyn ca thành ph vào Cng thông tin in t ca phng. V ng dng th in t: lãnh o UBND
quán trit yêu cu tt c CBCC s dng th in t công v thc hin nghiêm vic gi, nhn vn bn qua h thng, không c
s dng hp th in t vào công vic cá nhân. Tng cng ng dng ch ký s c quan và ch ký s lãnh o thay th vn
bn giy trong qun lý, ch o, iu hành hot ng ca c quan nhm tit kim ti a chi phí in n, i li.

Giy khen công tác ci cách hành chính nm 2017
Xác nh công tác vn th lu tr là mt nhim v trng tâm ca a phng nên ã b trí ngi làm công tác vn th, lu tr
m bo tiêu chun, áp ng chuyên môn nghip v c giao. lãnh o phng thng xuyên nhc nh, ch o iu hành
cán b, công chc trong lp h s công vic, thc hin úng quy nh v th tc và k thut trình bày vn bn hành
chính, tuân th úng quy trình v qun lý vn bn i n, trong n ký, qun lý s theo dõi vn bn i, n; ng dng phn
mm vào qun lý vn bn ca c quan, lãnh o phng x lý vn bn kp thi. UBND phng ã b trí kho lu tr c trang b
giá, hp ng tài liu, bìa h s, thit b phòng cháy cha cháy…Công tác qun lý, theo dõi khai thác, s dng
tài liu lu tr, giao np tài liu c thc hin úng theo ni quy và thi gian quy nh. Công tác chnh lý tài liu ã c
UBND phng quan tâm, n nay ã hoàn thành công tác chnh lý tài liu trc nm 2015 vi 25m tài tiu.

Giy khen công tác vn th, lu tr nm 2017
Vi nhng kt qu ban u trên, phng Hi Châu I ã vinh d c nhn giy khen ca Ch tch UBND qun Hi Châu
trong công tác Ci cách hành chính, công tác Vn th, lu tr./.
UBND phng Hi Châu I

