
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN QUY TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  140  /UBND Tân Quy Tây, ngày  28  tháng 4 năm 2022 

V/v đăng ký sáng kiến, giải pháp mới 

trong công tác CCHC năm 2022 
 

 

 Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc. 

      -  Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc. 

 

Thực hiện công văn số 394/UBND-HC ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Sa Đéc V/v đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC năm 

2022. 

Qua quá trình thực hiện tại đơn vị trong thời gian qua. Ủy ban nhân dân xã 

Tân Quy Tây đăng ký sáng kiến, giải pháp mới (theo Phụ lục gửi kèm) để Phòng 

Nội vụ tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lâm Khắc Việt 



PHỤ LỤC 

BẢNG ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI CCHC 

(Kèm theo Công văn số   140  /UBND ngày 28  tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây) 

 

STT Tên sáng kiến, giải pháp mới 
Mô tả tóm tắt nội dung 

sáng kiến, giải pháp mới 

Sự cần thiết áp dụng 

sáng kiến, giải pháp mới 

Ưu điểm, 

hạn chế 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 
Nâng cao chất lượng mô hình 

“Nụ cười công sở” 

Trang bị bìa hồ sơ miễn 

phí đồng thời gắn nhãn 

bìa cho các lọai hồ sơ Hộ 

tịch (khai sinh, khai tử, 

kết hôn) để dễ bảo quản. 

Nhằm tạo cho người dân 

bảo quản hồ sơ cá nhân 

dể dàng tránh thất lạc 

hoặc hư hỏng 

 

Trong năm 

2022 

 

2 

Rút ngắn thời gian giải quyết 

các loại hồ sơ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp xã 

Các loại hồ sơ như xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

để phục vụ cho mục đích 

vay vốn ngân hàng. Theo 

quy trình giải quyết trong 

03 ngày làm việc. Tuy 

nhiên, khi nhận hồ sơ nếu 

đầy đủ hồ sơ theo quy 

định có thể rút ngắn lại 

trong thời gian 01 buổi. 

Nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân trong 

việc giao dịch các loại 

giấy giờ khác. Tránh mất 

thời gian nhiều. 

 

Trong năm 

2022 
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