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UY BAN NHAN DAN 
T!NH BA RIA  — VtJNG TAU 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap — Ti.r do — Hanh phüc 

       

       

S:/QD-UBND Ba Rja —  Vüng Tàu, ngày4 tháng 12 ndrn 2018 

QUYET IiMI 
Ban hành Ké hoch truyn thông h tro' cong tác kim soát thu tuc 

hành chInh närn 2019 trên dja bàn flnh Ba Ra — Vung Thu 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINB BA R!A  - VU]G TAU 

Can eir Lu.t T chiLrc chInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can ct'r Nghj djnh sé, 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cña Chinh phü 
v kim soát thu tiic hành chinh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14 tháiig 5 nàm 
2013 cña Chinh phü ye vic Sra dôi, bô sung rnt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan 
den kiêrn soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh so 92/201 7/ND-CP ngày 07 tháng 8 näm 
2017 cüa Chinh phñ si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các ngh djnh lien quan dn 
kiêm soát thu tue hành chInh; 

Can er Nghj djnh s 20/2008/ND-CP ngày 14 tháng 02 nãm 2008 cüa ChInh phü 
ye tiêp nhn, xü 1' phãn ánh, kiên ng cüa Ca nhân, to chüc ye quy djnh hành chInh; 

Can cr Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 04 näm 2018 cüa ChInh 
phü ye thuc hiên co chê môt cra, môt ci:ra lien thông trong giãi quyêt thu tiic hành 
chInh; 

Can ct'x Thông tu so 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 närn 2017 cüa Bô 
trung, Chu nhirn Van phông ChInh phü huâng dan ye nghip vi kiêm soát thu t1ic 
hành chInh; 

Can cir Thông tir s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 nàrn 2018 cüa Bô 
trueing, Chü nhirn Van phOng ChInh phü huOng dan thi hành mt so quy djnh cüa 
Nghj djnhsô 61/20181ND-CP ngày 23 tháng 04 11am 2018 cüa ChInh phü v thirc 
hin co ché rnt cüa, nrit ci:ra lien thông trong giãi quyêt thu tic hành chInh; 

Can cir Quyt djnh s 08/201 8/QD-UBND ngày 17 tháng 4 nàm 2018 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ba Rja-Ving Thu ban hành Quy chê phôi hgp cong bô, cong khai, 
rà soát, dánh giá thu tic hành chInh và báo cáo vic thirc hin cong tác kiêm soát thu 
tiic hãnh chinh trén dja bàn tinh Ba Rja-Vng Thu; 

Can c1r Quyt dinh s 09/2018/QD-UBND ngày 1,7 tháng 4 nàm 2018 cüa tiJy 
ban nhân dan tinh Ba Ria-VOng Tàu ban hành Quy chê tiêp nhn, xr 1 phán ánh, 
kiên nghi cCia cá nhân, tO chuc ye quy djnh hành chInh trên da bàn tinh Ba Rja-Vng 
Tàu; 
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Can cü Chi thj s 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 näm 2018 cüa Thñ tixâng Chinh 
phü ye nãng cao chat krçvng giâi quyêt thu tc hnh chInh ti các b, ngành, dia 
phwing; 

Can cü Quy& djnh s -'/QD-UBND ngayAS tháng 12 näm 2018 cüa Chñ 
tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Ving Tàu ye vic ban hành Kê hoach hoat  dng 
kiêm soát thu tiic hành chInh nãm 2019 trên dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu; 

Xét c1 nghj cüa Chánh Van phông IJy ban nhân dan tinh, 

QUYET D!NH: 

Jiu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Kê hoch truyn thông h trci cong 
tao kiêm soát thu tc hành chmnh nàm 2019 trên dja bàn tinh Ba Rja—Vüng Tàu. 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu içrc thi hành k tü ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh, Thu truâng các cci quan 
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinli, Chñ tjch Uy ban nhân dan các huyên, thi xã, 
thành ph; Chü tjch 1Jy ban nhân dan các xã, phthng, thj trân và Thu tru&ng cáo cci 
quan, don vj có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt dnh nay.!. 

Ncri nhân: 
- Van phông ChInh phã (Ciic KSTTHC) (b/c); 
- TTr Tinh Ciy; TTr I-IDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Nhu Diêu 3 (dê thrc hiên); 
- Báo BR-VT; Dâi PT-TH tinh; 
- Trung tam cong báo — tin hçc; 
- Liiu: VT, P.KSTTHC. 

Nguyn Thanh Tnh 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

ICE HOACH 

Truyên thông h trq cong tác kiêm soát 
thu titc hành chInh nám 2019 trên da bàn tinh Ba Ra—Vüng Tãu 

(Ban hành theo Quyêt djnh so ?5 /QD-UBND ngày 4 tháng 12 nàm 2018 cza 
Chz tjch UBND tinh Ba Rja — Viing Tàu) 

A. MVC  DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Dty manh  cong tác truyn thông trong nàm 2019 nhm h trçY cong tác kim soát thu tic hành chmnh, gop 
phân nâng cao chat hrçmg phiic vi ngui d.n, doanh nghip; nâng cao vai trO, trách nhim cña các cap, các ngành, 
các cci quan, don vj trong vic cOng khai, minh bach  các thông tin ye thu tc hành chInh nhäm tao  diêu kin dê to 
chüc, cá nhân tiêp can, thrc hin. 

- Phát huy vai trô cüa các cci quan truyn thông, báo chI trong vic phán ánh chInh xác, kjp thai hoat dng và 
kêt qua kiêm soát thu tue hành ehInh den to chüc, cá nhân và to chüc, khuyên khIch cá nhân, to chirc tham gia vào 
hoat dng kiêm soát thu tic hành chInh. 

2. Yêu cãu 

- Th chirc tuyên truyn sâu rng v kt qua kim soát thu tic hành chInh trên các phucing tin thông tin dai 
chüng den nguai dan và doanh nghip, qua do tao  không khI sinh hoat  chInh trj cho nguôi dan, to chcrc trong vic to 
chirc tim hiêu quy djnh ye thu tc hành chInh và thrc hin quyên giám sat vic giãi quyêt thu tic hành chInh tai  các 
co quan hành chInh nba nuc trên dja bàn tinh. Tuyên truyên mic dIch, nghTa, ni dung khâu hiu truyên thông 
"Chung tay câi cách thñ tc hành chInh" trên các phu'ong tin thông tin dai  chung. 

- Bão dam cong khai, rninh bach  các thông tin v thu tic hành chInh nhm tao  diu kin cho cá nhãn, to chüc 
tiêp c.n, thrc hin va giám sat vic thrc hin thu tic hành chInh. 



B. NO! DUNG ICE H04LCH 

STT Noi dung cong viec Co quan 
chu tn 

Co quan thu'c hiên 
hoac pliot hop 

Thôi jfl  
bat dau 

Thôi uian ' 
hoan 
thanh 

Dir kien ket qua 

I. Truyên thông cong tác kiêm soát thu tiic hành chInh ti các co quan hành chInh nhà nu'óc tinh Ba RIa-
Vung Thu 

Ca quan thông tin, báo chI, 
trang thông tin din t1r tuyên 
truyên ye cong tác kiêrn soát 
thñ tiic hành chinh den can b, 
cong chüc tai  các ca quan, don 
vj trén dja bàn tinh theo Nghj 
dinh so 63/2010/ND-CP; 
48/2013/ND-CP;  92/2017/ND- 
CP; tiêp nhn và xü 1 phãn 
ánh, kiên nghj ciia cá nhân, to 
chüc ye quy djnh hành chinh 
theo Nghj djnh so 20/2008/ND-
CP; 92/20171ND-CP 

S Thông 
tin và 
Truyên 
thông 

Dài phát thanh- 
truyên hInh tinh, 
Báo Ba Rja-Vf:ing 
Tàu, Trung tam 
Cong báo-Tin h9c 
tinh. 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Nâng cao nhn 
thi'rc cüa can b, 
cong chrc, vien 
chüc ti các co 
quan, dan vj dôi 
vd cong tác 
kiêm soát thu 
tuc hành chinh 
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Lng ghép cong tác truyn 
thông cong tác kiêrn soát thu tl?c  
hành cbInh trong qua trInh kiêm 
tra, huàng dan; các chuorig 
trInh tp huân, giao ban djnh kS' 
hang qu ti các ccx quan, don 
v, dja phuang 

Van phông 
UBND tinh 

Các S, ban, 
ngành thuc 
UBND tinh; Dài 
phát thanh-truyên 
hinh tinh, Báo Ba 
Rja-Vüng Tàu; 
UBND các huyn, 
thj xä, thành phô; 
UBND cac xa, 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Nâng cao nhn 
thüc cüa can b, 
cong chirc, viên 
chirc tti các ca 
quan, dan vj dôi 
vài cong tác 
kiêm soát thu 
tc hãnh chInh 

2 



phuàng, thj trn 

3 

Tuyên truyn rQng râi Nghj djnh 
so 61/2018/ND-CP ngày 
23/4/2018 cüa ChInh phü V 

thrc hin ca ch môt cira, mt 
cra lien thông trong giãi quyêt 
thu tuc hành chInh tai tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu; Chi thj SO 

3 0/CT-TTg ngày 30 tháng 10 
näm 2018 cüa Thu tithng Chinh 
phü v nâng cao cht lugng giài 
quy&t thii tiic hành chinh tti các 
b, ngành, dja phrnng và các 
van ban có lien quan 

So' Thông 
tin va 
Truyn 
thông 

Các S, ban, 
ngành thuôc 
UBND tinh; Dài 
phát thanh-truyn 
hInh tinh, Báo Ba 
Ria-Vüng Tàu; 
UBND cac huyn, 
thi xã, thành phé; 
UBND các xà, 
phu&ng, thj trn 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Nâng cao nhn 
thcrc cüa can bQ, 
cong chrc, viên 
chirc tti các ca 
quan, don vj dôi 
vi cong tác 
kim soát thu 
t11c hành chInh, 
cong tác tiêp 
nhn h so và 
giai quyt thu 
tuc hành chInh 

II. Truyn thông cong tác kim soát thu tizc hành chInh dn ngirôi dan, doanh nghip trên dla  bàn tinh Ba 
Ra-Vung Tan 

Thirc hin các chuyên rnic 
phát song djnh ks', phong si, 
tiu ph.m ngn,... voi chü dê 
v kiêm soát thu tc hành chinE 
và tip nhan phân anh, kin 
nghj ye thu tic hành chInh, quy 
djnh hành chInh. 

S Thông 
tin và 
Truyn 
thông 

Dài phát thanh- 
truyn hlnh tinh, 
Báo Ba Rja-Vüng 
Tàu 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Các chuyên miic 
djnh kST, phóng 
sir, tiêu phâm 
ngän,... vói chü 
dé ye kim soát 
TTHC và tip 
nhn phãn nh, 
kiên nghj v quy 
djnh hành chInh 
dugc däng tái 
trên Báo Ba Ria-
Vüng Tàu; song 
phát thanh, Dài 

3 



phát thanh 
truyên hmnh tinh 
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Lng ghép trong cong tác 
tuyên truyên ye cong tác cái 
cách hânh chInh (trong do CO 

ni dung tuyên truyên ye cong 
tác kiêm soát thu tiic hành 
chinh nói chung, cong tác triên 
khai thirc hin c chê mt cüa, 
rnt cira lien thông nói riêng Va 
vic tiêp nhtn phán ãnh, kiên 
nghj ye quy djnh hãnh chInh) 
bang các hIrth thcrc phü hçp. 

Sô Van 
hóa và The 
thao 

Các S&, ban, 
ngành tinh; 
UBND các huyn, 
th xä, thành phô 
và UBND các xä, 
phuäng, thj trãn 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Nâng cao nh.n 
thrc cüa ngu?Yi 
dan, doanh 
nghip dôi vi 
cong tác kiêm 
soát TTHC 

3 

Tuyên truyn, nhân rng mô 
hInh, cách lam hay cüa cá 
nhan, to chirc trong cOng tác 
kiêm soát thu tic hành chInh 
trén dja bàn tinh 

S Thông 
tin và 
Truyên 
thông 

Các S&, ban, 
ngành tinh; Dài 
phát thanh-truyên 
hInh tinh, Báo Ba 
Rja-Vüng Tàu, 
Trung tam cOng 
bão-tin hpc tinh; 
UBND các huyn, 
thj xâ, thãnh phO 
và UBND các xã, 
phung, th trân 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Nhüng mO hInh, 
cách lam hay 
duçic phO biên, 
nhân rng trén 
dja bàn tinh 

Thông,  tin, tuyên truyn rng 
räi den ngui dan, doanh 
nghip trén dja bàn tinh dja chi 
tiêp nhn, xir 1 các phãn ánh, 
kiên nghj cüa Ca nhân, to chuc 

SO Thông 
tin và 
Truyên 
thông 

Van phông UBND 
tinh; Dài phát 
thanh-truyen hInh 
tinh; Báo Ba Rja- 
Vüng Tàu; UBND 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Ngui dan, 
doanh nghip 
biêt duçc dja chi 
tiêp nhn, xir 1 
các phán ánh, 

4 



4 v quy djnh hành chInh các huyn, th xâ, 
thành phô và 
UBND các xä, 
phuäng, thj trn 

kiên nghj ye quy 
djnh hành chinh 

5 

Lng ghép trong cong tác 
tuyên truyên, hô biên giáo diic 
pháp 1ut nhäm tuyên truyên 
den ngu?i dan, doanh nghiêp 
muc dIch, nghi'a cüa cong tác 
kiern soát thu tc hành chInh 
theo Nghj djnh so 
63/2010/ND-CP; 48/2013/ND- 
CP, 92/2017/ND-CP; tip 
nhn, xu 1 phàn ánh, kiên nghj 
cüa cá nhân, to chirc ye quy 
djnh hânh chInh theo Nghj djnh 
so 20/20081ND-CP; thuc hiên 
co ché rnt ci'ra, mt cira lien 
thông trong vic tiêp nhn 
TTHC theo Nghj djnh so 
61/201 8/ND-CP. 

Sâ Tu pháp Các Sâ, ban, 
ngành tinh; 
IJBND các huyn, 
thj xà, thành phô 
và UBND các xã, 
phithng, thj trãn. 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Qua cong tac 
tuyên truyên, 
phô biên giáo 
diic pháp 1ut 
ngui dan, 
doanh nghip 
biêt duçc mic 
dIch, nghTa 
cüa cong tác 
kiêm soát thu 
tiic hành chInh 
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Tuyên truyn v qua trInh trin 
khai và kêt qua rà soát thu tc 
hành chmnh näm 2019 trên dja 
bàn tinh den ngui dan, doanh 
nghip 

S Thông 
tin và 
Truyên 
thông 

Van phông UBND 
tinh, Các S, ban, 
ngành tinh; Dai 
phát thanh-truyên 
hInh tinh, Báo Ba 
Rja-Vting Tàu; 
UBND các huyn, 
thj xâ, thành phô 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Kët qua kiên 
nghj don giãn 
hóa ducic thông 
tin, tuyên truyên 
den ngu&i dan, 
doanh nghip 
trên dja bàn tinh 

5 
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Tuyên truyn v cong tác hem 
yet cong khai thu tic hành 
chInh thuc thm quyn giài 
quyt ti 03 cp chInh quyên 
(cap tinh, c.p huyn, cp xi) d 
ngu'O'i dan, doanh nghip bit 
tra cüu, thirc hin thu tic 

SO Thông 
tin và 
Truyn 
thông 

Van phàng UBND 
tinh, Dài phát 
thanh-truyn hmnh 
tinh, Báo Ba Rja- 
Vüng Tàu 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Ngithi dan, 
doanh nghip 
bit ducc mô 
hmnh niêrn yt 
thu mc hành 
chIrih dê tra cCru, 
nghiên ciru 
triiOc 
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Truyên truyn v qua trInh 
triên khai, kt qua thirc hin 
cong tác lay kiên ngithi dan 
khi thrc hin TTHC qua h 
thing din tir tti B phn tip 
nhn h sa và trà kêt qua thuc 
UBND cp huyn 

So Thông 
tin và 
Truyên 
thông 

Sâ Ni vu, Van 
phOng UBND 
tinh, Dài phát 
thanh-truyn hInh 
tinh, Báo Ba Ria- 
Vüng Tàu 

Tháng 
0 1/2019 

Tháng 
12/20 19 

Ngithi dan, 
doauh nghip 
bit di.rçc mô 
hInh niêm yt 
thu tc hành 
chinh dé tra cru, 
nghiên ciru 
trithc khi thuc 
hiên thu tuc 
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T chüc Hôi thi v cãi cách thu 
tiic hành chInh bang hInh thirc 
san kh.0 boa cho các dOi tuçYng 
can b, cong chüc cap xã 

UBND 
huyn, thj 

, hath 
phô 

S Ni vi, các S&, 
Ban, ngành tirih, 
UBND các Xa, 
phu&ng, thj trn 

Tháng 
01/2019 

Tháng 
12/2019 

Các cuc thi v 
cãi cách thu t%lc 
hành chInh btng 
hinh thüc san 
khau boa duc 
t chirc 

10 

Chi dao các Dài Phát thanh c.p 
huyn, cap xà xây dmg ké 
hotch và tO chüc tuyên truyên 
rng rãi cong tác kim soát thu 
t%lc hành chInh trên da bàn tinh 

UBND các 
huyn, thj 

thành 
ph 

UBND các xà, 
phuâng, thi tran 
các dài Phát thanh 
cap huyn, ca xa 

Thang 
01/2019 

Thang 
12/2019 

Tuyên truyn 
rng rãi cOng tác 
kim soát thu 
tuc hành chInh 
dn ngu?i dan 

6 



trên dia bàn 
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Tuyên truyn v cong tác kim 
soát thu tiic hành chInh dn 
doanh nghip trong các khu 
cong nghip trén dja bàn tinh 
(tip trung vào các ni dung 
sau: Dja chi tip nh.n phãn ánh 
kiên nghj cüa cá nhân, t chirc 
ye quy djnh hành chInh; cách 
thic nôp h so thu tuc hành 
chInh trén Djch v1 cong trirc 
tuyên ..) bang các hInh thirc 
tuyên truyên nhu: to chüc hi 
nghj, phát t?i roi, hInh ânh din 
tu... 

Ban Quãn 
1 các ithu 

cong 
nghip 

Các co quail, don 
vj có lien quan 

Qu I, 
näm 2019 

Qu IV, 
nãm 2019 Nâng cao nhn 

thüc cüa doanh 
nghip dôi vâi 
cch thirc np 
ho SO TTHC Va. 

CC cong tác 
khác ye kiêm 
soát thu tuc hârih 
chInh. 

C. KINH PHI THTXC HIIN 

Sö Tài chInh có trách nhiêrn tham mu'u Thy ban nhân dan tinh can d&, b trI dr toán chi cho hoat dng truyên 
thông h tr cOng tác kiêrn soát thu tic hành chInE nãm 2019 tren dja bàn tinh Ba Ra—VUng Tàu trong dr toán ngân 
sách trên co sO dir toán cia các don v lap và chuyên giao cho các SO, ban, nganh, dja phuong tO chirc thirc hin theo 
ding quy djnh cüa ph.p lut. 

D. TO CHE'C THITC HIN 

1. Các co quan chuyên mon thuôc Thy ban nhân dan tinh; Báo Ba. Rja-Vüng Tàu, Dài Phát thanh-TruyM hInh 
tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thãnh phô; Uy ban nhân dan các xã, phuèng, thj trân thirc hin nghiêm tüc 
kê hoach nay; dông thOi xây dirng kê hoach ci the ye cong tác truyên thông h trçl COng tác kiêm soát thu tçlc hành 
chInh trong näm 2019 cho phü hçp vâi co quan, don vj, da phuong rnInh và gui ye Van phOng Uy ban nhân dan tinh 
biêt, theo döi thirc hin tong hgp báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

7 
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2. Si Thông tin và Truyn thông, Sâ Van boa và Th thao, các S, ban, ngành lien quan, Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xa, thánh phô báo cáo Uy ban nhân dan tinh nhüng nhirn vii chü tn thixc hin trong kê hoch truó'c ngày 
25/12/2019 (tong hqp chung trong báo cáo ye tInh hInh vã kêt qua cong tác kiCm soát thu tiic hành chInh gui ye 

Van phông Uy ban nhân dan tnh). 

3. Van phông Uy ban nhân dan tinh 

- Là du mi cung c.p thông tin, chun bj và h trçY tài lieu tuyên truyên cho các co quan, don vj, dja phuong 
và cho các co quan thông tin di chüng; 

- Kiêm tra vic thrc hin k hoch nay gn vói vic kirn tra các hot dng kim soát thu tic hánh chinh theo 
sii' chi do cüa Uy ban nhân dan tinh; 

- T6ng hgp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh v 1ct qua tic hin k hoch truyn thông trong báo cáo v tinh 
hlnh và kêt qua cong tác kiêrn soát thi:i tiic hành chinh närn 2019; tham rnuu, dë xuât các giái pháp xü 1, chãn chinh 
trong qua trInh thrc hin kê hoach nay. 

Trong qua trinh tic hin, nu Co phát sinh, khó khän, vuó'ng rn.c, các co quan, don vj, dja phuang kjp thai 
báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tinh (thông qua Van phông Uy ban nhân dan tinli) dé xern xét, ctiêu chinh cho 
phü hçip. 

Nguy n ''hanh Tjuh 
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