Bc u trin khai cuc vn ng 3 hn
Hng ng cuc vn ng "3 hn" trong oàn viên, thanh niên là cán b, công chc, viên chc "Nhanh hn, hp lý
hn, thân thin hn" trong công tác ci cách hành chính ti thành ph à Nng do S Ni v và Thành oàn phát
ng, UBND qun phi hp vi oàn thanh niên qun trin khai ti qun, bc u ã t c nhng kt qu nht nh góp phn y
mnh ci cách th tc hành chính, to s hài lòng i vi ngi dân.
trin khai cuc vn ng ti qun, UBND qun phi hp vi oàn thanh niên qun xây dng k hoch, t chc Hi ngh
trin khai n các c quan n v, UBND các phng thuc qun. Các c quan, n v cng ã tin hành ph bin rng rãi
trong toàn th công chc là oàn viên chi oàn ca n v và ng ký các ni dung thc hin theo tng tiêu chí.
Qua phát ng, có 22 n v (17 phòng chuyên môn và 05 phng) ng ký thc hin cuc vn ng 3 hn theo các
tiêu chí nhanh hn, hp lý hn, thân thin hn. Vi 217 th tc ng ký rút ngn v mt thi gian, tng thi gian c rút
ngn là 2.763 gi; 55 th tc xut n gin hóa theo ni dung hp lý hn và 36 gii pháp ng ký thc hin ni dung
thân thin hn .
Kt qu sau 03 tháng trin khai cuc vn ng
V ni dung nhanh hn: Các n v ã tích cc trin khai các gii pháp rút ngn thi gian gii quyt h s theo ni
dung ng ký. Tính t ngày 01 tháng 8 n ngày 15 tháng 11, toàn qun ã có 2497/2617 h s c tip nhn và
gii quyt úng ni dung ng ký, sm hn thi gian quy nh chung ca thành ph, thi gian bình quân rút ngn
cho mi h s là 12 gi.
V ni dung hp lý hn: Trên c s xut ca UBND qun, n nay thành ph ã có vn bn phê duyt phng án hp lý
hóa v th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca UBND qun, huyn và phng, xã, UBND qun s t chc
thc hin trong thi gian n nhm gim bt nhng th tc không cn thit, to thun li cho t chc, công dân khi thc
hin th tc hành chính.
V ni dung thân thin hn: Nhiu n v ã xây dng và trin khai các gii pháp hay, hiu qu c ngi dân ánh giá
cao và có sc lan ta ln, to c s chuyn bin rõ nét trong cung cách phc v nhân dân ca cán b công chc,
nht là cán b công chc tr. in hình là gii pháp tr h s ti nhà ca UBND phng Hòa Hip Nam, theo gii pháp
thì ngi dân s c nhn h s ti nhà i vi nhng th tc theo quy nh gii quyt ngay nhng khi công dân n UBND
phng thc hin mà cha nhn c kt qu do lãnh o phng bn công vic t xut bên ngoài; các trng hp này cán b
tip nhn s xin s in thoi, a ch ca công dân và s c cán b mang h s n tn nhà tr cho công dân khi hoàn
thành.
Nhìn chung, cuc vn ng 3 hn ã c trin khai khá tích cc ti nhiu c quan, n v thuc qun; ni dung ng ký, xut
bo m các yêu cu t ra ca tng tiêu chí, th hin s nghiêm túc ca các n v trong vic thc hin cuc vn ng.
Trong thi gian n UBND qun tip tc phi hp vi oàn thanh niên y mnh công tác tuyên truyn, vn ng oàn
viên thanh niên là cán b, công chc, viên chc ti các c quan nhà nc tip tc hng ng mnh m cuc vn ng
này, cuc vn ng nhanh chóng i vào chiu sâu, to nên mt bc t phá, i mi thc s trong ci cách th tc hành
chính trên a bàn qun.
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