
 
1 

PHỤ LỤC  

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số:          /KH-UBND  ngày     /02/2020 

  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) 

 
 

1. Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính và mục đích, ý nghĩa công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

 

STT 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

THỜI HIAN 

THỰC HIỆN 

1 

Tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh với những đóng góp tích cực cho 

sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; Tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Lồng 

ghép việc tuyên truyền các nội dung công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính và mục đích, ý nghĩa công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính với việc tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật 

Sở Tư pháp; Các sở, 

ban, ngành, UBND 

cấp huyện, UBND cấp 

xã 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 



 
2 

2 

Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của 

các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan 

hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức 

chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết 

thủ tục hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến 

từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

Các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Quý I, II năm 

2020 

3 

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thông 

tin, tuyên truyền, làm phóng sự, viết tin, bài đăng 

tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về cách 

làm hay, điểm sáng trong cải cách thủ tục hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Văn phòng UBND tỉnh 

Đài Phát thanh- 

truyền hình Vĩnh 

Phúc, Báo Vĩnh 

Phúc, các cơ quan 

thông tấn báo chí 

đóng trên địa bàn 

tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

 

2. Thông tin tuyên truyền về thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính 

STT 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

THỜI HIAN 

THỰC HIỆN 

1 

Công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin 

điện tử của tỉnh; công khai thủ tục hành chính trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia về thủ tục hành chính 

Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, 

ngành 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

2 

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết trên cổng thông tin điện tử của các sở, 

ban, ngành, huyện, thành phố. 

Các sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 
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3 

Biên soạn Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với tất 

cả lĩnh vực; Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục 

hành chính hoặc cách thức tiếp cận thủ tục hành 

chính như in tờ rơi, áp phích để tuyên truyền về ý 

nghĩa, hiệu quả, lợi ích của hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; in tờ rơi tuyên truyền về tổ 

chức, hoạt động bộ phận một cửa các cấp... 

Văn phòng UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện, 

UBND cấp xã. 

Quý II, III năm 

2020 

4 

Thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành 

chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về quy định hành chính tại: Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh (trong trường hợp có thủ tục hành 

chính tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị) 

và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã. 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công cấp 

tỉnh; Các sở, ban, 

ngành, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

5 

 Biên soạn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ 

công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp. 
Văn phòng UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành 

Quý III năm 

2020 
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