
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VWT  NAM 
Till xA CIA LO Dôc lap - Tir do - H?nh phtic 
S: /KH-UBND Cith Ló, ngày tháng 02 näm 2022 

KE HOACH 
Truyn thông hot dQng kiêm soát thu tiic hành chInh 

näm 2022 trên dia bàn thi xä Cü'a Là 

Thrc hin các Nghj drnh, Thông tu, Van bàn hung dn cüa Trung uong, 
Tinh v kirn soát thñ tic hành chInh, thrc hin co' ch rnt cira, rnt cra lien thông 
trong giãi quyt thu tijc hành chInh vã K hoach s 108/KIH-UBND ngày 
18/02/2022 cUa UBND tinh Ngh An v truyn thông hoat dng kiêrn soát thu tic 
hành chInh närn 2022. UBND thj xä Cra Là ban hành K hoach truyên thông hoat 
dng kirn soát thu tuc hành chInh trên dia bàn nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
a) Nâng cao nhân thüc cUa can b, cong chrc, viên chrc, nguii lao dng vã 

doanh nghip, ngui dan trên dia bàn thj xà v nghTa, rnic tiêu, ttrn quan trçng 
cüa cong tác cài cách, kirn soát thu tic hành chInh (TTHC); 

b) Dy mnh tuyên truyn cong tác cái each, kirn soát TTHC d tao  si lan 
tOa và Mng thun trong xã hi. Trong dO, tp trung các ni dung trQng tarn nhu: 
Dôi rnO'i cách thic giái quyt TTHC theo Co ch mt cra, rnt cra lien thông; ung 
dung cong ngh thông tin trong tip nhn, giài quyt TTHC; tinh hmnh, kt qua 
thrc hin cac nghi quyt cña ChInh phü v cài thin mOi tri±ng kinh doanh, nâng 
cao näng 1rc canh tranh; cac mo hmnh mdi, cách lam hay, các girong din hInh lien 
quan dn cong tác cal each, kim soát TTHC tai các Co quan, don v, dja phuo'ng; 

c) Phát huy vai trO cña các co quan truyn thông trong viec  phàn ánh chInh 
xac, kjp thai rntt tIch cijc hoc chua hiu qua cña t chüc, cá nhân trong thrc hin 
nhiêrn vu kirn soát TTHC. Tip nhn, xi1 1 các phàn ánh, kin nghi cüa nguäi 
dan, doanh nghip d d nghj co quan cO thrn quyn süa di, b6 sung hoc Co 
bin pháp giãi quyt phm hcp, tao  diu kiên thun lcii cho nguäi dan, doanh nghip 
trong thuc hiên TTHC; 

d) Nâng cao trách nhim cua ngtrO'i dung du co quan hành chInh NIià nuac 
các cp trong cong tác cài each, kirn soát TTHC vã tang cuäng k' cuong, k' lut 
hành chInh trong các co quan hành chInh nba nuac các cp trên dja bàn. 

2. Yêu cu 
a. T chuc quail trit sâu rng các quy dnh, van bàn lien quan nhu: Nghj 

djnh s6 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 cma ChInh phñ v tip nhn, xü 1 phán 
ánh, kin nghi ci'ma cá nhân, t chiirc v các quy dinh hành chInh, Nghj djnh s6 
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63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phil quy djnh v cong tác kiëm soát 
thil tuc hành chInh, Nghj dinh s 48/201 3/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phil 
sila di, b sung mt s diu Nghi djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 v 
kirn soát thu tuc hành chInh, Ngh dnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cila 
ChInh phil sra dM, b sung môt s diu cila các Nghj dnh lien quan dn kirn soát 
thu tuc hành chInh, Nghi dinh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cila ChInh phil 
ye thi,rc hin co chê mt tha, môt cila lien thông trong giái quyt thu tijc hành chInh, 
Nghj dnh s 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh phil v thrc hin thil tic 
hành chInh trên môi truàng din til, Ngh dnh s6 107/2021/ND-CP ngày 
06/12/2021 cila ChInh phil v süa di, b sung mt s diu cila Nghj dnh so 
61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cila ChInh phil v thi,rc hien  Ca ch môt cila, rnt 
cila lien thông trong giái quyt thu tijc hành chInh; Thông tu s 02/2017/TT-VPCP 
ngày 30/10/2017 cila B trmr&ng, Chü nhirn Van phông ChInh phil huáng dn v 
nghip vi kim soát thu tuc hành chInh, Thông tis s 01/201 8/TT-VPCP ngày 
23/11/20 18 cila Bô tncâng, Chu nhiêm Van phOng Chinh phü hmlng dan thi hành 
mt s quy dnh cüa Nghj dinh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cila Chinh phil 
ye thi,rc hiên cc ch môt cira, môt cila lien thông trong giái quyt thu tijc hành chInh 
va d nâng cao hiêu qua hoat dông  cái each thil tijc hành chInh, kirn soát thil tiic 
hành chInh, giãi quyt TTHC cho ngi±i dan, doanh nghip. 

b) Trueing các PhOng, Ban, Thu trtx1ng các ca quan, dan vj, Chil tjch UBND 
cac phuäng tip tic quán trit và xác dnh cong tác truyn thông hoat dông  kirn 
soát TTHC là môt trong nhtng nhirn vi trQng tam, thithng xuyên. Dng thai, huy 
dông su dOng gop trI tu cila dôi ngü can b, cong chile, viên chilc trirc tip thain 
gia giài quyt TTHC phuc vu ngi±i dan, doanh nghip; 

c) Darn báo cong khai, minh bach  các thông tin v TTHC nhm tao  diu 
kin d ngui dan, doanh nghip tip can,  thtrc hin vic giárn sat hoat dông  cài 
cách TTHC, giài quy& TTHC cila di ngü can b, cong chile, vien chile qua do 
gop phn nâng cao trách nhirn, trInh d chuyen mOn nghip vi,i, tInh chuyên 
nghip trong giài quyt cong viec; 

d) Các ca quan, dan vj, da phirong ph bin nôi  dung hoat dông ki&n soát 
TTHC môt cách kip thai, dy du; li,ra chn hInh thilc tuyên truyn phong phil, da 
dang ph hçp vi trmnh d dan tn, diu kin cii th cila tilng ca quan, don vj, dja 
phuang, chil trong gii thiêu rOng  rãi v kinh nghirn, each lam hay, nhctng din 
hInh tien tin, dng thii plie phán nhftng biu hin trI tr trong qua trInh tlwc hin 
hoat dông  kirn soát TTHC. 

II. NQI DUNG CUA KE HOACH (Thu'c J,iêi, tlzeo PIu•i lijc kè,n t1ieo) 
III. KINH PHI THçC HIN (T1iec I'&  tlzeo qity dji,Ii Izin 1iành,) 
IV. TO CHC THI)C HIEN 
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i. Thu tru'&ng các phông, ban, do'n vj, Chü tjch UBND các phung. 
T chirc trin khai cac nhiêrn vu dmyc giao trong k hoach nay, tuyên truyên 

sâu rng ni dung cong tác kirn soát TTHC trong can b, cong chrc, viên chrc, 

nguäi lao dng cUa dcm vj, dja phucmg; tuyên truyn cho doanh nghip, ngtxi dan 

bit v nghia, trn quan trong cüa cong tác kirn soát, cãi each TTHC. 

2. Trung tam Van hOa Th thao vã Truyn thông thj xä. 
Tang thai lung pbát song d tuyên truyn, thra tin, bãi v hoat dng cal 

cách, kirn soát thu tijc hành chInh; cp nht, dua tin, bài giai thiu v sang kin 

kinh nghip, guong tp th, cá nhân tiêu biu din hinh trong thrc hin nhirn vi 

cal each, kirn soát TTHC; tuyên truyn huang dan khuyn khlch ngu'ai dan np 

h so qua Cng dich vu cong. qua djch vii Bini chInh cOng Ich; tuyên truyn k 

hoach tbirc hin s hóa h so, kt qua giái quyt TTHC, thirrc hin TTHC trên rnOi 
tnräng diên tr,... 

3. Van phông HDND-UBND thj xã, PhOng Van hOa thông tin 
Theo dOi, dOn doe vic thrc hiên kê hoach; tharn miru, dê xuât các giãi pháp 

trong qua trInh thijc hiên và tng hcip báo cáo UBND thi:  xã. 
Trên day là Kê hoach truyên thông ye boat dng kiêrn soát TTHC nãrn 2022 

trên di:a  bàn  thi:  xä Cra LO. Yêu câu Thu tarang các phOng, ban, don vi;  Chü tjch 
UBND các phuang ngbiêm the, triên khai thijc hin .1. 

No'i n/ian: 
- Van phOng UBND tinh ( b/c); 
- Chü tch, các PCT UBND th xã; 
- Các phOng, ban, dan vj lien quan; 
- UBND các Phmg; 
- CVP, PCVP; 
- Luu: 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Vö Van Hung 
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PHV LVC 
Ni dung truyn thông hoit dng kiêm soát 

thu tic hành chInh näm 2022 trên dia bàn thi xä Cü'a LO 
(Ban hành kern theo Kê' hoqch so' /KH-UBND ngày /02/2022 

cia (ly ban nhán dan thE xa Ci'a Ló) 

TT Nôi dung cong viêc 
Don vi 

thirc hin 

Don vi 

phôi hçp 

Thô'i gian 

thirc hiçn 

Ph6i hcip vâi Uy ban Mt trân T 
quôc, các to chiirc ehInh tn - xã hôi 
giarn sat vice thrc hiçn TTHC cua 

, , 
cac phong ban, UBND cac phixcing; 
vice tiep nhn, xu ly phan anh kien 
nghi v quy dinh hành chInh. 

Van phong, cac phong lien 
quan; Uy Ban MTTQ va cac to 

, , ,. 
chuc chinh tn - xa hoi 

Thuang 
xuyen 

2 

Lang ghép vic tuyên truyn các ni 
dung hot dng kim soát TTHC vi 
viêc tuyên truyn ph bin các chü 
tnrcrng, chInh sách cüa Dáng, pháp 
luât cüa Nhà nmc. 

Phóng Tu 
pháp, các 
phOng, ban 
lien quan, 
UBND các 
phuäng 

Van phàng 
HDND-UBND 

Thu'ng 
xuyên 

Xây drng các chuyên d, chuyên 
trang, chuyên mic; phOng sr, phóng 
vn; vit tin, bài dang tái len các 
phuong tin thông tin di chiing d 
phán ánh kip thai cách lam hay, dim 
sang trong cãi each, kirn soát TTHC. 

PhOng Van hóa thông tin, 
Trung tam Van hóa TT và 
Truyn thông chñ tn ph6i hqp 
các phOng lien quan. 

Thuà'ng 
xuyên 

Tuyên truyn hoat dông cüa Bô phn 
M5t cira cac cap 

Van phông HDND-UBND, 
UBND các phuang 

Thithng 
xuyên 

Tham gia cuôc thi true tuyn ye hoat 
dng kirn soát TTHC va cung cp, 
sr ding dch vu cong tnre tuyn do 
UBND tinh to chilic 

Các phOng, ban, don vj, UBND 
các phu?mg 

Theo thôi 
gian cüa tinh 
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Di hçc tap mo hinh cong tác cái each, 
kirn soát TTHC thisc hiên co ch 
mOt cua, mQt cua lien thong, ixng 
ding cong nghc thong tin trong tiep 
nhan va giai quyet TTHC 

Van phong, Phong Noi vu, 
UBND các phudng va các Ca 
quan lien quan 

Näm 2022 

7 Cãi tin và dy manh vic dang tãi, Các phOng, don vi lien quan, Thuô'ng 
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cap nht TTHC trén Cng Djch vii 
cong và H thng thông tin Mt tha 
din tr 

UBND phthing phi hcip Van 
phOng, VNPT 

xuyên 

8 

T chüc di thoai vi Ca nhân, tO 
chirc lien quan v TTHC và giãi 
quyt TTHC 

Các phàng, co quan chuyên 
rnôn, UBND phuäng 

Ti thiu 06 
tháng!1An 
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Niêrn yt cong khai dy dU các 
TTHC thuc tMrn quyn giái quyt. 

Các phOng 
ban/don vj 
chuyên mon 
gri TTHC v 
B phn môt 
cira d niêm 
yet; UBND 
phixäng 

Van phOng 
HDND-UBND 

Thuà'ng 
xuyen 

10 

Niêm yt cong khai dia chi tip nhn 
phãn ánh, kin ngh cüa t chirc, cá 
nhân v quy djnh, TTHC tai trii s 
các dcm vj, dja phixong trçrc tip giái 
quyt TTHC. 

Van phOng HDND-UBND thj 
xä, UBND pinrng 

Thung 
xuyên 

Thrc hiên vic tip nhân phãn ánh, 
kin nghj v TTHC và kjp thai thông 
tin cong khai v k& qua giai quyt 
phãn ánh, kin ngh v TTHC 

Van phOng HDND-UBND thj 
xã, cac phOng! don vj cluiyên 
mOn; UBND phixäng 

Thithng 

XUYfl 

UY BAN NHAN DAN TX CU'A LO 
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