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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:        /KH-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

              

                     Vĩnh Phúc, ngày      tháng 02 năm 2020 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

 Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính,                                

cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa,                  

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính                                                

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 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 thủ tục hành chính và Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban 

hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh 

đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ 

chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai 

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

chính. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế 
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một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết hợp hình 

thức truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, 

tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. 

- Tập trung nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai 

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

tại các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được 

yêu cầu, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Phổ biến nội dung kiểm soát thủ tục hành chính một cách kịp thời, đầy 

đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền 

cần bám sát nội dung của Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích 

hợp, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

(Nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch này ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về kinh phí: 

Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại các Sở, ban, ngành; UBND cấp 

huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách được cấp theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh sử dụng kinh phí được cấp cho công tác kiểm soát 

thủ tục hành hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 

2020; Lập dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền trong dự toán ngân sách hằng 

năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: 

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp 

huyện, cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện ở cấp, 

ngành mình; tuyên truyền sâu rộng nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
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động của cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyền truyền cho người dân và doanh 

nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin về hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính, cập nhật, đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá 

nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển 

khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo tình hình thực 

hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo VP;  

- Cổng thông tin và giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT, KS3 

        (Ng-40b) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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