
 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-NVLĐTB&XH Côn Đảo, ngày         tháng      năm 2021 

V/v nhân rộng, áp dụng các mô hình  

sáng kiến, cách làm hay trong công tác 

cải cách hành chính trên địa bàn huyện  

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 5530/UBND-SNV ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, 

cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan triển khai, áp dụng 

nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính 

(CCHC) đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế, cụ 

thể: 

1. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nghiên cứu, 

triển khai mô hình “03 tại nhà” đối với thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện: Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết 

quả tại nhà, người dân không cần đi đến cơ quan để làm thủ tục nhằm tiết kiệm 

đuợc thời gian và chi phí đi lại, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu 

của nguời dân. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Từ nay đến hết quý III năm 2021, Thủ trưởng các cơ quan chủ động 

nghiên cứu, áp dụng mô hình nêu trên để thực hiện trên địa bàn huyện đảm bảo 

phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục nghiên 

cứu, giới thiệu các mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC có khả năng ứng 

dụng hiệu quả về mặt thực tiễn gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ - 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) để đánh giá, nhân rộng trên địa bàn 

huyện. 

2.2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Chủ trì việc tập hợp, khảo sát các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong 

công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động tìm hiểu, học tập các 

mô hình sáng kiến, cách làm hay tại các địa phương trên toàn quốc, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện triển khai nhân 

rộng, áp dụng trên địa bàn huyện. 

- Làm đầu mối tiếp nhận nhu cầu của các cơ quan đăng ký học tập kinh 

nghiệm, khảo sát các mô hình, sáng kiến, cách làm hay; điều phối việc tổ chức các 
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buổi học tập kinh nghiệm, khảo sát với các cơ quan, đơn vị có mô hình sáng kiến, 

cách làm hay.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình sáng kiến của các 

cơ quan, đơn vị; hướng dẫn chế độ báo cáo về kết quả thực hiện; tổng hợp tình 

hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và tham mưu, báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân huyện xem xét xử lý đối với Thủ trưởng các cơ quan không triển 

khai thực hiện hoặc triển khai không hiệu quả đối với các mô hình, cách làm hay 

trong công tác CCHC đã được chỉ đạo. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;  

- TTr: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
Phuc-CCHC 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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