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IJL thảng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; 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 Kế hoạch số 6334/KH-UBND ngày 24/12/2020 của ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương về việc truyền thông hoạt động, cải cách, kiểm soát thủ tục
hành chính, 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.
ủ y ban nhân dân phường Mỹ Phước ban hành Ke hoạch truyền thông
hoạt động, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn
phường như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Muc đích
Nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của
cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động và
người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công
tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.
Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Nghị
quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Nghị
quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính
phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; đổi mới cách thức
giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp
nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh
nghiệp, tổ chức; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu
chính công ích; việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành
chính nhà nước; kết quả thực hiện cổng Dịch vụ công quốc gia và cống Dịch vụ
công tỉnh; kết quả triển khai đề án đơn giải hóa chế độ báo cáo trong cơ quan
hành chính nhà nước; cải tiến chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều
hành...
2. Yêu cầu
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Xác định truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính;
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng nhằm tạo sự đồng thuận của các
tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối họp giữa các ngành, đoàn thể, doanh
nghiệp trên địa bàn; huy động sự góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức,
người hoạt động không chuyên trách trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành
chính phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù
họp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, chú trọng
rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến, đồng
thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải
cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.
II. Nội dung thực hiện (Kèm theo phụ lục nội dung thực hiện)
III. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Các ngành UBND, Phó Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung được giao theo Kế
hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vấn đề liên quan
đến những nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị thì phải bổ sung, sửa đổi kịp thời gửi
về ủ y ban nhân dân phường để được xem xét, bổ sung vào Kế hoạch.
2. Công chức Tài chính - kế toán
Chủ động tham mưu UBND bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn
ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định.
3. UBMTTQVN và các đoàn thể
Phối họp với ủ y ban nhân phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng ra toàn
thể đoàn viên, hội viên về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của hoạt
động cải cách,^ kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết TTHC trên địa bàn phường.
Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ
Bưu chính công ích; đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công tỉn h .......để cung cấp thông
tin cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.
4. Công chức Văn phòng - thống kê,
Đôn đốc, hướng dẫn các ngành trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện
kế hoạch, kịp thời báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân các trường hợp không thực
hiện nghiêm túc; đồng thời tham mưu UBND báo cáo kết quả thực hiện về
UBND thị xã theo quy định.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các ngành,
kịp thời báo cáo về ủ y ban nhân dân phường (thông qua Công chức Văn phòng
- thống kê) để được hướng dẫn thực hiện).
Trên đây là Kế hoạch truyền thông hoạt động, cải cách, kiểm soát thủ tục
hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường
Nơi nhận:
- ƯBND thị xã;
- TT Đảng uy, HĐND, UBMTTQ VN;
- CT, các PCT UBND;
- Các ngành UBND;
- Các đoàn thể;
- Cổng TTĐT phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
Nội dung chi tiết thực hiện Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn phường Mỹ Phước
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số J0 /KH-UBND ngày doi /02/2021 của UBNDphường Mỹ Phước)
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ
THựC HIỆN

ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP

SẢN PHẤM D ự KIẾN
HOÀN THẲNH

THỜI GIAN
THựC HIỆN

I. Truyền thông về vai trò, ý nghĩa, mục tiê u, tầm quan trọng của hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyếl TTHC.
Thường
xuyên
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Chủ động phối họp thông tin, tuyên
truyền, viết tin, bài đăng tải lên các
phương tiện thông tin đại chúng về
thực tế cách làm hay, điểm sáng trong
cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
cải
thiện
môi
trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ
Bưu chính công ích; đẩy mạnh cung
cấp, thực hiện dịch vụ công trực
tuyến qua cổng Dịch vụ công quốc
gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh ... của
địa phương để cung cấp thông tin cho
người dân, doanh nghiệp biết và thực
hiện
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Lồng ghép việc tuyên truyền các nội Công chức Tư Các

Đài
truyền
thanh phường;
ngành
Ban biên tập Các
cổng thông tin UBND phường,
điện tử phường các đoàn thể

Các tin, bài đăng tải lên
phương tiện thông tin đại
chúng; Các hình thức tuyên
truyền trực quan, sinh động,
truyền tải đầy đủ các nội
dung theo quy định

ngành Các nội dung tuyên truyền Thường
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ĐƠN VỊ
THựC HIỆN
dung nhiệm vụ cải cách, kiểm soát pháp - hộ tịch
TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông với việc tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
ƯBND

Xây dựng mỗi CBCC là các tình Tất cả CBCC
nguyện viên (nếu có) là tuyên truyền
viên về lợi ích, tiện ích hỗ trợ thực
hiện TTHC; tham gia hỗ trợ chương
trình, hoạt động về thực hiện TTHC,
cơ một cửa, một cửa liên thông.

SẢN PHẨM D ự KIẾN
HOÀN THANH
được lồng ghép thực hiện

THỜI GIAN
THỰC HIỆN
xuyên

Thường
xuyên

II. Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định
hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
II.l. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; công tác tiếp nhận , x ử lý phản ánh, kiến nghị về quy
đinh hành chính.
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ngành
Đài
Truyền Các
thanh phường; UBND, đoàn thể
Ban biên tập
cổng thông tin
điện tử phường

Các tin, bài, được đăng tải, Trong
phát hành trên các phương 2021
tiện truyền thông và Trang
thông tin điện tử phường

năm

ngành
Nhận và cung cấp các tờ gấp pháp Công chức Tư Các
ƯBND, đoàn thể
đến CBCC, người dân, doanh nghiệp pháp - hộ tịch
trên địa bàn như:
- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến
qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp
tỉnh; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công

Các sản phẩm truyền thông Trong
được thiết kế, in ấn và cấp 2021
đến CBCC, người dân,
doanh nghiệp trên địa bàn

năm

Xây dựng các tin, bài, tập trung tuyên
truyền các nội dung trọng tâm đảm
bảo đúng với mục đích Ke hoạch đã
đề ra
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STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ
THựC HIỆN

ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP

SẢN PHẤM D ự KIÊN
HOÀN THANH

THỜI GIAN
THựC HIỆN

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp
tỉnh.
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính
công ích.
- Thông tin cơ bản về kiểm soát
TTHC - Việc liên thông thủ tục đăng
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất theo Quyết định
1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ và các nội dung khác phù hợp với
nhiệm vụ được giao cho tỉnh về cải
cách, kiểm soát TTHC
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ngành Báo cáo
Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương Công chức Văn Các
án xử lý thông tin báo chí về tình phòng - thống UBND, đoàn thể
hình, kết quả cải cách, kiểm soát kê
TTHC; triển khai cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC và xây dựng Chính quyền điện
tử ...

Trong
2021

năm

4

ngành Thông qua các hình thức Quý III/2021
Tổ chức tuyên truyền cổ động trực Công chức Văn Các
ƯBND, đoàn thể như: treo băng - rôn, pa-no
quan công tác cải cách, kiểm soát hóa xã hội
TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết
TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị về quy định hành

4

ĐƠN VỊ
THựC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

STT

ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP

SẢN PHẤM D ự KIẾN
HOÀN THANH

THỜI GIAN
THựC HIỆN

chính đảm bảo việc tố chức, cá nhân
dê tiêp cận
1Ấ
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Tổ chức hội thi liên quan cải cách, Văn
UBND
kiểm soát TTHC

ngành Hội thi được tổ chức với Quý III/2021
phòng Các
UBND, đoàn thể nhiều nội dung, hình thức
phong phú, đa dạng

II.l. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa Hên thông trong giải quyết TTHC.
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Phó Trưởng Bộ Các
ngành
Thực
' hiện chuyên mục tuyên truyền phận tiếp nhận UBND, các đoàn
vê Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt và trả kết quả; thể
Đài
truyền
quả”.
thanh

2

ngành
Nhận và cung tờ rơi, áp phích, ...các Phó Trưởng Bộ Các
nội dung về hoạt động một cửa, một phận tiếp nhận UBND, các đoàn
thể
cửa liên thông tại Bộ phận Một của và trả kết quả
thị xã và các xã, phường. Trong đó,
tập trung giới thiệu về các tiện ích,
dịch vụ hành chính công như: cổng
Dịch vụ công cấp tỉnh; bố trí Cơ quan
ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các
cấp; tiếp nhận và trả kết quả TTHC
tại các điểm bưu cục; thu phí, lệ phí
tập trung; thu phí, lệ phí trực tuyến;
ứng dụng zalo trong việc tiếp cận và
tra cứu thông tin giải quyết TTHC,...
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Xây dựng tin bài, bản tin điện tử về Ban biên tập Các ngành, đoàn Các bản tin, tin bài điện tử
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Các sản phẩm truyền thông
được thiết kế, in ấn và cấp
Năm 2021
đến CBCC, người dân,
doanh nghiệp trên địa bàn

02 kỳ/tháng
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ĐƠN VỊ
ĐƠN VỊ
THựC HIỆN
PHỐI HỢP
thực hiện cải cách hành chính, kiểm Cổng thông tin thể
soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa điện tử phường
liên thông.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tuyên truyền, đăng lên cổng thông tin Bộ phận tiếp
điện tử phường các video, clip (âm nhận và trả kết
thanh, hĩnh ảnh,..) về thực hiện cải quả
cách hành chính, kiểm soát TTHC, cơ
chế một cửa, một cửa liên thông.

SẢN PHẨM D ự KIẾN
HOÀN THẨNH

THỜI GIAN
THựC HIỆN

Nhận các video, clip từ
Trung tâm hành chính công Năm 2021
tỉnh (nếu có)

