
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

Số:       /KH-STTTT Phú Thọ, ngày       tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2021 với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, công khai, minh bạch 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo thời 

gian quy định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Đảm bảo thực hiện thường xuyên, liên tục có hiệu quả mục tiêu cải cách 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. 

- Kịp thời phát hiện để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ, 

chỉnh sửa thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà, không phù hợp; bổ sung thủ tục 

hành chính cần thiết; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ 

thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, công dân và cơ quan trong 

thực hiện thủ tục hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, chú trọng 

các nhiệm vụ trọng tâm. 

- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng 

bộ phận; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và 

dự kiến sản phẩm. 

- Huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên 

quan trong triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thực hiện các nội dung do UBND tỉnh giao 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến 

sản phẩm 

1 

Tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ 

thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử; 

vận hành, khai thác hệ 

thống thông tin báo 

cáo của Văn phòng 

Chính phủ, của tỉnh 

Phòng CNTT 
Trong năm 

2021 

Kế hoạch, 

tài liệu tập 

huấn; báo 

cáo kết quả 

tập huấn 

2 

Công khai thủ tục hành 

chính theo quy định 

pháp luật 

Trung tâm 

CNTT-TT 
Thường xuyên 

TTHC của 

tỉnh được 

công khai 

3 

Tiếp tục thực hiện 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên 

môi trường điện tử 

Phòng CNTT 

Theo Kế 

hoạch số 

3959/KH-

UBND ngày 

07/9/2020 của 

UBND tỉnh 

Báo cáo 

2. Thực hiện Công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị 

- Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản theo đúng hướng 

dẫn, chỉ đạo của tỉnh.  

- Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến cải cách thủ 

tục hành chính, cắt giảm quy trình, thời gian, các loại giấy tờ không cần thiết, 

tiết kiệm chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.  

- Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Giải quyết thủ tục hành chính 

kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật.  

- Đảm bảo 100% TTHC được giải quyết ở mức độ 4 khi hạ tầng cơ sở đáp 

ứng yêu cầu (trừ 06 TTHC lĩnh vực Bưu chính quy định thực hiện ở mức độ 2). 

Trong đó: 

+ Lĩnh vực Báo chí: 05 thủ tục;  

+ Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: 16 thủ tục; 
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+ Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành: 14 thủ tục. 

- Công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính; việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định 

hành chính. 

- Công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thực hiện đầy đủ công tác thông tin, báo cáo theo quy định. 

(Có phụ lục Nội dung, nhiệm vụ cụ thể kèm theo)  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện, đồng thời tham mưu giúp Giám đốc Sở xử lý, giải quyết 

những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.  

2. Các phòng Bưu chính - Viễn thông, Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Chủ trì, phối hợp với Bộ phận Pháp chế: Thực hiện việc rà soát, lập 

phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục 

hành chính đảm bảo thời gian theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021; Tham mưu triển khai 100% thủ tục hành chính có thể thực hiện ở 

mức độ 4; Phân công thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy trình, quy định. 

3. Trung tâm CNTT-TT 

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính; Đăng tải công khai bộ thủ tục hành chính của Sở và của 

tỉnh trên Cổng TTĐT của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các đơn vị thuộc Sở (th/h); 

- Lưu: VT,PC, VP(DA). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hùng Sơn 
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PHỤ LỤC 

Nội dung, nhiệm vụ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STTTT ngày       tháng      năm 2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Dự kiến 

sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

I. Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

1 
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 
Văn phòng Các phòng thuộc sở  Kế hoạch Tháng 02/2020 

2 
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021 
Văn phòng Các phòng thuộc sở  Kế hoạch Tháng 01/2020 

II. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính 

1

1 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền 

thông năm 2021 

Các phòng 

thuộc sở  

Bộ phận Pháp chế, Văn 

phòng 

Báo cáo kết quả rà soát, 

đánh giá; phương án đơn 

giản hóa và dự thảo Quyết 

định phê duyệt trình Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Theo Kế hoạch 

III. Nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 4 

1 
Rà soát, đánh giá, đảm bảo 100% TTHC được 

giải quyết ở mức độ 4 

Phòng BCVT; 

Phòng TT-

BC-XB  

Bộ phận Pháp chế, Văn 

phòng 

35/41 TTHC 

(Trừ 06 TTHC thực hiện 

mức độ 2 theo quy định) 

Quý II/2021 

IV. Công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính 

1 

Công khai thủ tục hành chính của Sở và của tỉnh 

trên Cổng TTĐT của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính 

Trung tâm 

CNTT-TT 
Các phòng thuộc sở  

Thủ tục hành chính được 

công khai 

Khi có TTHC 

sửa đổi, bổ 

sung, ban hành 

mới 
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2 

Công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công của tỉnh 

Bộ phận Pháp 

chế 
Các phòng thuộc sở  

Thủ tục hành chính được 

công khai 

Sau  khi có 

Quyết định 

công bố 

V. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

1 

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy 

trình, quy định 

Các phòng 

thuộc sở  

Cán bộ đầu mối liên hệ 

với Trung tâm PVHCC 

tỉnh  

Kết quả của thủ tục hành 

chính 
Thường xuyên 

2 
Văn bản xin lỗi tổ chức, công dân trong trường 

hợp chậm, muộn giải quyết TTHC 

Các phòng có 

TTHC chậm, 

muộn  

 Văn bản xin lỗi 
Khi có TTHC 

chậm, muộn 

VI. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

1 

Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc lĩnh 

vực thông tin và truyền thông; công khai kết quả 

xử lý 

Văn phòng  

Bộ phận pháp chế, cán 

bộ đầu mối kiểm soát 

thủ tục hành chính và 

các phòng liên quan 

Văn bản xử lý, trả lời, 

chuyển phản ánh, kiến 

nghị 

Khi có phản 

ánh, kiến nghị 

2 

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị 

Văn phòng  

Bộ phận pháp chế, cán 

bộ đầu mối kiểm soát 

thủ tục hành chính và 

các phòng liên quan 

Văn bản thông báo kết quả 

xử lý phản ánh, kiến nghị 
Thường xuyên 

VII. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

1 

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính; về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông 

tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

Phòng TT-

BC-XB 
Trung tâm CNTT-TT Tin, bài Thường xuyên 

VIII. Chế độ thông tin báo cáo 

1 Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo  Văn phòng Các phòng thuộc sở  Báo cáo Theo quy định  

 


		sonth@phutho.gov.vn
	2021-02-23T13:57:51+0700
	Location
	Trịnh Hùng Sơn
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:06:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:06:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:07:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:08:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:13:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:20:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-23T14:20:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




