
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH!XACIXALO Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: /KH-UBND Ctca Lô, ngày tháng nám 2021 

KE HOACH 
Truyên thông ye thurc hin thu tic hành chInh trên 

môi trirông din tfr trên dla  bàn thl xã Cira Lô 

Thirc hin K hoch s 527/KH-UBND ngày 17/9/202 1 cüa UBNID tinh 
Ngh An v vic truyn thông v thirc hin thñ tic hành chInh trên môi trung 
din t1r trên da bàn tinh Ngh An. UBND th xã Cira Lô xây dirng Kê hotch 
truyn thông v thirc hin th tic hành chinh (TTHC) trên môi tnthng din t1r 
trên da bàn th xà Ciira Lô, cu th nhu sau: 

I. MTJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Quán trit các ni dung cüa Nghj dnh s 45/2020/ND-CP dn các cap, 
các ngành và t ch(rc, cá nhân. Thông qua cong tác thông tin, tuyên truyn nhm 
thu hut t chirc, cá nhân khai thác, sir diing hiu qua TTHC trên môi trueing din 
t1r; 

- Nâng cao nhn thCrc, trách nhim cña ngui dimg du các UBNID cp thj, 
cap phuông; nâng cao trách nhim, cht luçmg di ngü can b, cong chirc, viên 
chiirc tip nhn, giài quyt TTHC trên môi trrn'Yng din tir, tang cuông k 1ut, k 
cuong hành chInh. Dy manh  thrc hin TTHC trên môi tru?Yng din tir, xây 
dirng chInh quyn din ti1r, cài thin chat 1ucng djch vii công, giàm tiêu circ 
phin ha, giàm thi da thai gian, chi phi cüa nguè'i dan và doanh nghip khi giài 
quy& TTHC. Tio mOi trithng kinh doanh bInh ding, thông thoáng, thun lçi, 
minh bach gop phân thiic dy phát triên kinh tê - xà hi trên dja bàn th xã; 

- Tang cung sr tham gia cüa t chirc, Ca nhân trong trin khai và giám sat 
qua trInh thçrc hin TTHC trên môi truô'ng din tr cüa Co quan hành chInh nhà 
nuó'c các cp. 

2. Yêu câu 

- Gn tuyên truyn thirc hin TTHC trên môi trung din tir v9i ph bin, 
giáo dic pháp luât, tuyên truyn thrc hin các nhim vi..i chInh trj cña co quan, 
don vj, dja phuong; 

- Cong tác tuyên truyn phài thit thirc, hiu qua. Dam bào sij phi hp 
chat ch giüa các co quan, don vj, dja phuong trong cOng tác tuyên truyên dam 
bão kjp thñ, dy dü, thuè'ng xuyên, phñ hçp vâi tinh cht, dic dim cüa t11ng 
nhóm d& tuçmg; 

- Ni dung tuyên truyn don giàn, d hiu, d nm bt, d tip thu, d nhá. 
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II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. Tuyên truyn các chInh sách pháp 1ut cüa nhà nrniic v thi.rc hin 
TTHC trên môi tru?ing din t11 ducc quy dnh ti các van bàn: Lutt Giao djch 
din tir nàm 2005; Lutt Cong ngh thông tin nàm 2006; Lut An toàn thông tin 
mtng nàm 2015; Lut An ninh mng näm 2018; Lut Bào v bI mt Nba nuc 
nàm 2018; Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 ciia Chinh phñ ye thirc 
hiên CG chê mt cfra, mt c1ra lien thông trong giái quyêt TTHC....; 

2. Tuyên truyn các ni dung tai Nghj djnh s 45/2020/ND-CP cüa Chinh 
phñ nhu: Nguyen tc thrc hin TTHC trén môi truè'ng din tir; quyên, nghia vii 
và các hành vi không duçc lam cüa t chirc, cá nhân có yêu câu thc hin TTHC 
trên môi truè'ng din t1r; trách nhim và hành vi không duçic lam cüa can b, 
cong chüc, viên chtirc tip nhn, giái quyt TTHC trên môi triRing din tir; quy 
trInh thicc hin TTHC trên môi tru1ng din tiir; các hot dng kim soát vic 
cung cp TTHC trên môi trrnYng din ti1r....; 

3. Tuyên truyn chü truong, chInh sách, pháp 1ut, chiên 1uçc ye irng 
diing và phát trin Cong ngh thông tin (CNTT); hucng dn to chirc, cá nhân 
thirc hin djch vi cong trirc tuyn müc d 3, 4 d nâng cao chit hrçng phc vii 
và tInh cong khai, minh bach cüa Ca quan hành chInh Nba nuóc; thu hut, djnh 
hung nguè'i dan, doanh nghip img dng CNTT, tham gia xây dimg ChInh 
quyn din tir; 

4. Tuyên truyn trin khai thrc hin phn du dat cao han các muc tiêu, 
chi tiêu và mt s nhim vii, giài pháp tr9ng tam xây dçrng ChInh quyn din tü, 
hurng tth ChInh quyn s theo K hoch s 744/KH-UBND ngày 15/12/2020 
cüa UBND tinh v "U'ng dng CNTT trong hot dng cüa cci quan nba nuó'c, 
phát triên chInh quyn s và dam bào an toàn thông tin mtng tinh Ngh An giai 
doan 2021 - 2025"; 

5. Dy manh  tuyen truyn, nâng cao nhn thirc v vj tn, vai trô cüa cong 
ngh thông tin (CNTT), thrc hin djch v cong trirc tuyên trên môi tnrng 
mang, dam bâo an toàn an ninh thông tin trong cOng tác lãnh do, quân l và 
hot &ng cüa các cc quan trong h thng chInh trj. Tr do có sir chi dao  và thirc 
hành quyet liêt d h trçi va üng h các chisang trInh, k hoch i'rng diing và phát 
triên CNTT & các cp, các ngành d tang cuè'ng vic thrc hin TTHC tren mOi 
tru&ng din ttr trên da ban thj xà. 

6. Tuyen truyn vai trô, trách nhim cilia ngu&i dirng dtu các ca quan 
hành chinh các cp, ngu&i dirng du các t chirc chInh trj - xã hôi, các dan vj s1,r 
nghip cong 1p trong vic tnin khai thrc hin nhim viii thirc hin TTHC trên 
môi tru&ng din tfr. 

7. Tuyên truyn vic thanh toán trrc tuyn, hithng dn hn ch dung tin 
mt trong giái quyt TTHC tren mOi tru&ng din tfr, COng Djch vii cong tnirc 
tuyên tinh và Cong Djch vi cong quOc gia. 

8. Tuyen truyn nh&ng din hInh tien tin, các sang kin, cách lam hay 
trong thirc hin TTHC tren mOi tru&ng din tü & các S&, ban, ngành cp tinh, 
UBNID các huyn, thj xâ, thanh ph và UBNID các xã, phu&ng, th trn. DOng 
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thñ phãn ánh nhü'ng tn ti, hn ch trong thirc hin TTHC trên môi trithng din 
t1r cüa co quan, don vj; nhung biu hin tiêu circ, nhüng nhiu cüa can b, cong 
chüc, viên chüc, vic lam tn tr cüa các s, ban, ngành, chInh quyên cap huyn, 
cp xã trong giái quy& TTHC cho t chCrc, cá nhân. 

9. Tuyên truyn k& hçip vi các bin pháp huâng dn c11 th& rO rang v 
hInh thüc, ni dung, cách thrc hin TTHC trên môi trung din tü cho to chirc 
và cá nhân. 

iii. cA H!NH THU'C TRUYEN THÔNG 

1. Tuyên truyn thông qua các phtroiig tin thông tin dii chüng 

a) Xây dçrng chuyên m1ic, chuyên trang trên song phát thanh, truyn hInh 
Ci.raLô. 

b) Ma chuyên miic tuyên truyn v thirc hin TTHC trên mOi trithng din 
ttr trên Cng Thông tin din ti:r th xã. 

c) Thrc hin tuyên truyn TTHC trên mOi trithng din tir trén h thông Dài 
truyn thanh tiir thj dn phuang. 

2. Bang tãi cong khai các TTHC duQc thirc hin trên môi trirong din 
tir trên Cng Dch vii cong tinh, Cing Thông tin din tu' thj xã. 

- Co quan chü trI thirc hin: VAn phOng UBND thj xã. 

- Co quan phi hçp: Các phông, ban, don vj có lien quan. 

- Thôi gian thirc hin: Thithng xuyên trong nAm. 

3. Tuyên truyn thông qua vic phát hành tài 1iu và các n phâm 

Thy vào tInh hInh, dc dim cac co quan, don vj d có k hoch, hra chçn 
hInh thtrc tuyên truyn thông qua vic phát hành tài 1iu và các an phm phü hçip 
nhu: Biên sotn VA phát hAnh tài 1iu, t gp, panô, áp phIch lien quan dn thirc 
hin TTHC trên môi tnrO'ng din tü, dam bAo ni dung phü hqp vai tfrng nhóm 
dôi tucmg. 

- Co quan chü trI thirc hin: VAn phOng UBND thj xA. 

- Co quan phi hçip: Các phOng, ban, don vj có lien quan.. 

- Thai gian thirc hin: Thuang xuyên trong nAm. 

4. Tuyên truyên thông qua di ngii báo cáo viên, tuyên truyên viên, các 
hi ngh, hi thão, ló'p tp huân và sinh hoit cong dông 

Tuyên tnuyn qua t chüc các hi nghj, hi thAo chuyên d v trin khai 
xây dmg chInh quyn din t1r, chil tn9ng dn thirc hin djch vi1 cong tnirc tuyên 
tnên môi truang ming. 

Tuyên truyn thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên, can b 
cOng chi'rc, viên chCrc cüa các phOng, ban, don v, UBND các phtthng nht ia di 
ngü lam nhim vi giAi quyt TTHC, kim soát TTHC và dOi  ngü tuyen truyn 
vien a co sa; gn vói các hi nghj tuyén truyn, ph bin, giáo diic pháp lut cUa 
co quan, don v, dja phuong. 

- Co quan thrc hin: Các phông, ban, don vj cO lien quan, UBND các 
phuang. 
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- Ca quan phi hçip: Các phông, ban, dan vj có lien quan. 

- Thñ gian thirc hin: Thithng xuyên trong nAm. 

5. Tuyên truyn thông qua các cuIc thi tim hiêu v thic hin TTHC 
trên môi tru'ô'ng din tfr 

Thông qua cuc thi ph bin sâu rng nhtng ni dung ca bàn vic thçrc 
hin TTHC trên rnôi tri.thng din tfr; cách thiirc sr ding và thirc hin djch viii 
Cong trrc tuyn trén Cng Dch v1J cong Quc gia, Cng Djch viii cong tinh den 
can bô, cong chrc, viên chüc và mi tng ló'p nhân dan trên dja bàn thj xã, tto 
din dan giao luii, chia sé kinh nghim trong qua trInh trin khai và thirc hin. 

- Ca quan chü trI: Van phông UBND thj xã, phông Van hóa và Thông tin. 

- Ca quan phi hcp: Phông Ni vi, phông Tài chInh K hoach và các 
phông, ban, dan vj có lien quan. 

- Thñ gian thrc hin: Hang näm. 

6. To chñ'c ph biên, tuyên truyên, giáo diic pháp 1ut v thiyc hin 
TTHC trên môi tru'ông din tü' 

- Co quan chü trI: Phông Tu pháp. 

- Ca quan phM hgp: Các phOng, ban, dan vj có lien quan.. 

- Th?ñ gian thirc hin: Hang nàm. 

7. To chü'c tuyên truyn triyc quan, cô dng ye thrc hin TTHC trên 
môi tru'ô'ng din tfr 

- Ca quan chü tn thrc hin: UBND các phiRrng. 

- Co quan phi hçp: Các phông, ban, dan v có lien quan.. 

- Thôi gian thirc hin: Hang nàm. 

8. Tuyên truyên thông qua các üng dlng mng xã hi và djch vii tin 
nhãn 

Tuyên truyn, quán trit trong di ngü can bô, cOng chrc, viên chirc cüa 
tinh vic irng ding Zalo, Facebook, dch vi tin nhn trong thirc hin TTHC trên 
rnOi trithng then tir. Can b, cOng chüc, vien chirc phâi là 1irc luçing di dâu trong 
trin khai thuc hin, dng thôi giói thiu dn t chirc, cá nhân cüng tham gia. 

- Ca quan chü trI: Van phông UBND th xã, phông Van hóa và Thông tin. 

- Ca quan phi hgp: Các phông, ban, don vj có lien quan. 

- Th?ñ gian thirc hin: Thung xuyen trong nàrn. 

IV. TO CHIJ'C THVC  IIIIN 

1. Van phông HDND, UBND thj xã 

Hthng dn tnin khai và don dc, kim tra vic thijc hin k hoach nay tai 
các phông, ban, dan vj, UBND các phuông, djnh k báo cáo UBND thj xà. 

2. Phông Van hóa và Thông tin 

Tham muu UBND thj xa xay dimg K hoach  truyên thông v thirc hin thu 
tiic hành chInh (TTHC) tren mOi tru0ng din tir trên dja bàn th xa Cira LO. 
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Hurng dn ni dung chuyên muc, chuyên trang däng tãi trên djnh k trên cong 
thông tin din tfr thj xã, h thng Truyn thanh - Truyn hInh thj xã. 

3. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 

Can cü tInh hInh và diu kin cit th d diu chinh s hrqng bài vi&, 
chuyên trang, chuyên miic, thai lugng phát song nhrn dat  duçc mlic dIch tuyên 
truyn dã d ra. 

4. Uy ban nhãn dan các phuô'ng 

Can ci theo K hoach nay, chü dng xây dçrng k hoach và t chrc thrc 
hin vic tuyên truyn, ph bin v thi..rc hin TTHC trên môi trtthng din tü'. 
Dinh kr 1ng ghép vào báo cáo cong tác kim soát TTHC, trin khai Co ch mt 
ci1ra, mt ci1ra lien thông trong giái quyt TTHC trên môi trung din tir báo cáo 
IJBND thj xã (qua Van phông HDNID, UBND thj xä) d theo dOi ting hcip và 
báo cáo theo quy djnh. 

5. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc và các tO chtIc doàn the thi xã 

Phi hcip vfii các phông, ban, don vj có lien quan dy manh  tuyên truyên 
ph bin v các chü trucmg, chInh sách, pháp 1ut, chin 1uçc v i.rng dung Va 
phát trin CNTT, cung cp djch vi cong trirc tuyn müc d 3, müc d 4; phi 
hop giám sat nâng cao tInh cOng khai, rninh bach  cüa co quan hânh chInh nba 
nuc; tuyên truyn vn dng doàn viên, hi viên tich crc iirng diing CNTT; triên 
khai có hiu qua vic tuyên truyn thirc hin TTHC trên mOi tru'ng din tir trên 
dja bàn thj xã, tham gia xây drng chinh quyn din tir. 

Trên day là K hoach  truyn thông v thrc hin TTHC trên mOi tnthng 
diên tir trên dia bàn thi xä Cira Lô. 

Ncri n/ian. 
- UBND tinh; 
- So TT&TT; 
- TT Thi üy,TT HDND thi xã; 
- Chü tjch, Các PCT.UBND thi xä; 
- Các phông, ban, don vj lien quan; 
- UBND các phuông; 
- Lu'u: VT, VH. 

TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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