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KÉ HOACH
Triên khai công tác cải cách, kiêm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công 
nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường Mỹ Phước

Căn cứ Ke hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 
Bình Dương về triển khai công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng 
dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ủy  ban nhân dân phường ban hành Ke hoạch triển khai thực hiện với 
những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); ứng 
dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được xác 
định cụ thể về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hoạt động kiểm soát 
TTHC.

- Thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng 
quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC và phòng ngừa, hạn chế 
tham nhũng, tiêu cực theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 
08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
lien quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát TTHC.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nhằm 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng 
công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2918 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC.

- Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định TTHC không phù
họp.
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- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; phát 
huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ 
ơ, vô cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công 
vụ theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính 
phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của 
người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, 
thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC 
của các cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu

- Tăng cường việc chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách, kiểm soát TTHC; 
ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các 
mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ, của tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của 
từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được giao.

- Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không 
chuyên trách và nhân viên hợp đồng xác định công tác cải cách, kiểm soát 
TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục 
trong chỉ đạo điều hành; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết 
TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước 
và người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự 
hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

- Gắn công tác cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin 
và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC với thi 
đua khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoặc xử lý kịp 
thời những hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
(Đính kèm Kế hoạch này Phụ lục nội dung chi tiết)
III. NGUỒN KINH PHÍ THựC HIỆN
Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 

2021 để thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ 
thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC. Ngoài ra đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính họp pháp khác 
để thực hiện các nhiệm vụ được đề ra kèm theo Ke hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
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1. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng nhiệm vụ các ngành UBND 
tổ chức triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

2. Giao Văn phòng ủy ban nhân dân phường theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai Kế hoạch và báo cáo Uy ban nhân dân phường kết quả thực hiện; phối họp 
với công chức Tài chính - kế toán để cân đối, đảm bảo kinh phí hoạt động theo 
quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác cải cách, kiểm soát TTHC; ứng 
dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn phường Mỹ Phước

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND - UBND thị xã;
- TT.ĐU, TT.HĐND, UBMTTQ;
- CT, các PCT.UBND;
- Các ngành, đoàn thể;
- Website;
- Lưu: ví.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phong



NỘI DUNG NHIỆM v ụ  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 
CỒNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THựC HIỆN c ơ  CHẾ

ẺM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; ỨNG DỤNG 
CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUỶẾT
k V _____. 1. _______ . ' . _

THỦ TUC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Ke hoạch sổ: yiO /KH-UBND ngày oiy~ thảng 01 Năm 2021 của UBNDphường Mỹ Phước)

số
TT Nội dung, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thòi gian

thưc hiên • •
Kết quả

Ầ Ẵ Ấ ẰI. Nhóm nhiệm vụ vê hoàn thiện thê chê và chỉ đạo, điêu hành

1

Triển khai thực hiện Quyết định ban 
hành Quy chế hoạt động của hệ 
thống cán bộ, công chức làm nhiệm 
vụ là đầu mối kiểm soát.

Văn phòng 
ƯBND

Trong năm 
2021 Quyết định của UBND tỉnh

2

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông 
hoạt động cải cách, kiểm soát 
TTHC; ứng dụng công nghệ thông 
tin và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC năm 2021 trên địa bàn.

Văn phòng 
UBND Các ngành Tháng

2.2021 Kế hoạch

3 Xây dựng Ke hoạch rà soát, đánh 
giá TTHC năm 2021

Văn phòng 
UBND Các ngành

Tháng
01.2021 Kế hoạch
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Số
TT Nội dung, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thòi gian

thưc hiên • •
Kết quả

4

Tiếp tục thực hiện Ke hoạch số 
1358/KH-UBND ngày 25/3/2020 
của UBND tỉnh về việc bố trí cơ 
quan ngành dọc tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả các cấp

Văn phòng 
UBND

Đài truyền thanh, 
cổng thông tin điện 
tử, ngành quân sự

Năm 2021
Văn bản chỉ đạo

5 Xây dựng quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử trong giải quyết TTHC

Văn phòng 
UBND Các ngành ƯBND Quý 2.2021

Văn bản chỉ đạo

6
Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết 
TTHC giai đoạn 2021 - 2025 theo 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Văn phòng 
UBND Các ngành UBND Quý 1.2021 Kế hoạch

7 Triển khai đánh giá việc giải quyết 
TTHC

Tổ đánh giá kết 
quả giải quyết 

TTHC
Quý 1.2021

Văn bản chỉ đạo

II. Nhóm nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC

1

Kịp thời công bố Danh mục TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết và 
TTHC được giao quy định hoặc 
quy định chi tiết trong văn bản quy 
phạm pháp luật

Văn phòng 
UBND Các ngành Thường

xuyên
Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND
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số
TT Nội dung, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian

thưc hiên • •
Kết quả

2

Kịp thòi Công khai TTHC đã được 
công bố theo quy định đảm bảo đầy 
đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa 
chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử 
dụng và phải được đăng tải trên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng 
ƯBND Các ngành Thường

xuyên
Các TTHC được công khai 

theo quy định

3

Tham dự các lớp tập huấn về 
nghiệp vụ về cải cách, kiểm soát 
TTHC, ứng dụng công nghệ thông 
tin và thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC

Các ngành UBND Trong năm 
2021

Các hội nghị tập huấn được 
triển khai

4
Kiện toàn hệ thống cán bộ, công 
chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm 
soát TTHC (Nếu có)

Văn phòng 
UBND

Thường
xuyên Quyết định

5

Tổ chức tiếp nhận, xử lý và công 
khai phản ánh, kiến nghị của người 
dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính 
sách, TTHC trên cổng Dịch vụ 
công Quốc gia và các kênh tiếp 
nhận phản ánh khác

Văn phòng 
UBND (Đau 

moi tiếp nhận)

Các ngành UBND 
(Cơ quan xử lý)

Thường
xuyên

Phản ánh kiến nghị được 
tiếp nhận, phân loại, xử lý; 

Kết quả trả lời phản ánh 
kiến nghị được công khai

6 Chấm điểm Chỉ số đánh giá chi phí Văn phòng Các ngành ƯBND Theo Kế Báo cáo kết quả đánh giá

lí*
ỉ 

tè
i))

 ấ
H

:i
io

iẳ
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SỐ
TT Nội dung, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thòi gian

thưc hiên 
• •

Kết quả

tuân thủ TTHC năm 2021 (ACPI 
2021)

UBND hoạch của 
UBND tỉnh

chi phí tuân thủ TTHC

III. Nhóm nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

1
Kiện toàn nhân sự tiếp nhận và trả

ĩ ĩ 
1 Á, 7 . • A 1 /V rp* Ã 1 /V >kêt quả tại Bộ phận Tiêp nhận và 
Trả kết quả

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 

quả
Các ngành Thường

xuyên

- Văn bản thống nhất thay 
đổi, bổ sung
- Quyết định phê duyệt 
nhân sự

2

Tham dự tập huấn nghiệp vụ, kỹ 
năng về cải cách, kiểm soát TTHC; 
ứng dụng công nghệ thông tin và 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông

Văn phòng 
UBND Các ngành UBND Năm 2021 Các lóp tập huấn, Hội nghị 

được triển khai

3

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận 
và trà kết quả làm việc tại Bộ phận 
Một cửa

Văn phòng 
UBND Các ngành Quý

IV.2021 Thông báo kết quả đánh giá

4

Mua sắm, cải tạo, bổ sung trang 
thiết bị phục vụ hoạt động tiếp nhận, 
trả kết quả và phục vụ việc bố trí cơ 
quan ngành dọc tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả (nếu có).

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 

quả
Cơ quan ngành dọc Trong năm 

2021

IV. Nhóm nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

1 Tiếp tục thực hiện quản lý vận hành Bộ phận Tiếp Các ngành Thường
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SỐ
TT Nội dung, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian

thưc hiên • •
Kết quả

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử 
tập trung của tỉnh, cổng Dịch vụ 
công của tỉnh

nhận và Trả kết 
quả

xuyên

2
Thực hiện quy trĩnh tiếp nhận, luân 
chuyển, trả kết quả TTHC tại phần 
mềm một cửa điện tử tỉnh

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả

Các ngành Thường
xuyên

V. Nhóm nhiệm vụ về rà soát, đánh giá; hỗ trợ truyền thông; kiểm tra và chế độ thông tin báo cáo

1

Tổng hợp, báo cáo định kỳ về cải 
cách, kiểm soát TTHC; ứng dụng 
công nghệ thông tin và thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC

Văn phòng 
UBND Các ngành Báo cáo

2 Báo cáo theo chuyên đề hoặc đột 
xuất

Văn phòng 
UBND Các ngành Theo yêu 

cầu Báo cáo
_^

4 Tổ chức thực hiện Kế hoạch về việc 
rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Văn phòng 
UBND Các ngành Năm 2021 Báo cáo /54

5

Tổ chức thực hiện Kế hoạch về 
truyền thông hoạt động cải cách, 
kiểm soát TTHC; công nghệ thông 
tin và thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC năm 2021.

Văn phòng 
UBND

Các ngành Theo 
Kế hoạch

—  ; >  Báo cáo
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