Chiu 19/3, UBND qun Liên Chiu hi ngh tng kt 2 nm thc hin cuc vn ng 3 hn trong CCHC và trin
khai k hoch CCHC nm 2014; k hoch thc hin Ch th 29 ca Ban thng v Thành y à Nng.

Toàn cnh Hi ngh Tng kt 02 nm cuc vn ng
3 hn trong CCHC ti qun Liên Chiu (NH: NGÂN HÀ)

Qua 2 nm thc hin cuc vn ng 3 hn trong CCHC, qun Liên Chiu ã t c mt s kt qu rt áng ghi nhn. Có 22
n v thc hin theo 3 tiêu chí nhanh hn, hp lý hn, thân thin hn. V nhanh hn, tính n ngày 30/12/2013 có
16 lnh vc thc hin vi hn 30.000 h s, tng s thi gian rút ngn khong 83.000 gi. V hp lý hn có
3.272/5.580 h s tip nhn n gin thành phn h s, quy trình gii quyt. Nht là quy trình cp giy phép kinh
doanh lng ghép vi cp mã s thu; cp giy phép xây dng lng ghép vi giy phép s dng va hè vào mc ích
tp kt vt liu xây dng. Hình thc 2 trong 1 này ã to thun li cho t chc, công dân. V thân thin hn ây là ni
dung c UBND qun quan tâm nht vi mcuj tiêu nâng cao tinh thn, thái phc v ca CBCNVC, xây dng
hình nh p ca ngi CBCCVC.

i din lãnh o S Ni v thành ph tuyên dng các T Tuyên truyn ci cách hành chính, T Hng dn th tc hành chính qun Liên Chiu (NH:

NGÂN HÀ)

Bên cnh vic u t trang thit b hin i, qun ã thành lp 4 t hng dn trc tip công dân thc hin th tc hành chính
ti b phn 1 ca. Thành lp 5 t tuyên truyn ci cách hành chính do oàn viên, thanh niên các c quan, n v
thuc qun thc hin. i vi các phng vic thc hin cuc vn ng 3 hn cng rt hiu qu. in hình nh mô hình tr h s tn
nhà ca phng Hòa Hip Nam và các t vit giúp, hng dn t chc, công dân mt s a phng khác.

i din các c quan, n v

nhn Giy khen "ã thc hin tt cuc vn ng 03 hn trong CCHC" (2012-2013)

(NH: NGÂN HÀ)

Thi gian n, UBND qun tip tc a cuc vn ng 3 hn i vào chiu sâu; m rng ng ký nhanh hn i vi các th tc
cha c ng ký; tp trung ci tin, nâng cao cht lng thc hin các th tc ni b; nhân rng mô hình tr h s ti nhà i vi
100% các phng…vv. Dp này, UBND qun ã khen thng cho 7 tp th có thành tích xut sc trong thc hin
cuc vn ng 3 hn.
Q. Thng

