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CAC KHU CONG NGHIP 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tn' do - Hnh phüc 

   

£kng Nai, ngày a2.-7tháng  aj  nám 2022 
S:  '/0  /KH-KCNDN 

KE HO4CH 
Kim soát thu tuc hành chInh nám 2022 

cüa Ban Quãn các Khu cong nghip DIng Nai 

Can cü K hoach s 16342/KH-UBND ngày 28/12/202 1 cüa UBND tinh 
ye kiêm soát thu tic hành chInh tinh Dông Nai nàm 2022, Ban Quán I các 
Khu cong nghip (Ban Quân 1') 1p kë hoach thrc hin kiêm soát thu tiic 
hành chInh nãm 2022 tai Ban Quãn 1 nhu sau: 

!. Muc dIch và yêu cu 
1. Muc dIch 

- Nang cao hiu qua hoat  dng cüa Ca quan hành chInh nhà nrncc, tao 
diu kin thun lçii cho nguO'i dan, t chi.rc, doanh nghip trong viêc tip can, 
khai thác két qua giãi quyêt thu tiic hânh chInh (TTHC) din hr cüa các Ca 
quan hành chInhnhà ni.róc theo Nghj djnh sO 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 
cüa ChInh phü ye thirc hin thu tic hành chInh trên mOi trithng din tü. 

- T chi.rc thirc hin dy dü, kjp thi cac nhim v kim soát thu tiic hành 
chInh nhäm tiêp tiic nâng cao chat luçing, hiu qua thrc hin cong tác kiêm 
soát thU tiic hành chInh, cãi each thu tic hành chInh; to chUc triên khai thirc 
hin tot ca ché mt ci:ra, mt cra lien thông trong giãi quyêt thu tic hành 
chInh; tao  diêu kiên thun 1çi cho nguài dan, doanh nghip khi có yêu câu; 
gop phân tao  drng mOi truOrig kinh doanh, dau tu cUa tinh thirc sir thông 
thoáng, mirth bach  gop phân nâng cao Chi so cãi cách hành chInh cap tinh 
(PAR INDEX), Chi sO nãng hrc canh  tranh cap tinh (PC!) cUa tinh, huOng ti 
miic tiêu chung xây dmg mt nên hành chInh phiic vi, chuyên nghip, hin 
di và hiu qua. 

- Kim soát chat chë vic xây dirng van bàn quy pham pháp luat  có quy 
dnh TTHC; tang cung chat lugng vic cOng bô, cong khai minh bach  thu tiic 
hành chInh; rà soát dánh giá thu tiic hành chInh nhãm phát hin, loai bO các 
thu tc hành chInh không can thiêt, không hcip 1', không phU hcrp; sUa dôi, bô 
sung, thay the, bãi bO hoc kiên nghj vâi Ca quan cO thâm quyên sUa dôi, bô 
sung, thay th, bài bO thu tic hành chInh theo quy djnh; xây dirng, quân 1 và 
van hành ca s d 1iu quôc gia ye thu tVc  hành chInh; vn hânh, khai thác cO 
hiu qua h thng thông tin tiêp nhn, xU 1 phán ánh, kiên nghj ye quy djnh 
TTHC, tang cuOng kim tra thirc hin hoat dng kiêm soát TTHC..., nhärn tao 
nén chuyên biên manh  me trong nhn thUc cUa can b và doanh nghip ye 
Cong tác kiêm soát TTHC. 
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A 2.Yeucau 
- Ni dung ké hoch bâo dam sçr phãn cong cong vic hcip 1, xác djnh rô 

nhim vi, trách nhim cüa trng b phn chuyên mon trong qua trInhtriên 
khai thirc hin cong tác kim soát thu tic hành chInh; thçrc hin co chê mOt 
cüa, mt cüa lien thông; thirc hin tot djch vçi cong trrc tuyên kêt hçp vi bixu 
chInh cOng Ich; dAy manh  1mg diing cOng ngh thông tin trong quân 1 giái 
quyt thu tiic hành chInh; thimc hin hiu qua vic tiêp nhn, xlr 1 phãn ánh, 
kiên nghj cüa cá nhân, tO chlmc ye quy djnh hành chInh thuc thâm quyên. 

- Cong tác kiêm soát TTHC phâi duçic thimc hin thuèng xuyên, lien tiic, 
nghiêm tüc, dam báo dung thai gian quy djnh. Nâng cao trách thim ye kiêm 
soát TTHC trong qua trInh 1p danh miic, rà soát, don giãn hóa, 1ira ch9n các 
giâi pháp cung cap TTHC trên môi tnrmg din tIm dê vic thrc hin dt duoc 
hiu qua, thu.n tin cho ngui dung, tránh lang phI. 

- Thimc hin nghiêm tIme, dông b, có hiu qua và dam bào dung tiên d 
các nhim vii dê ra trong Kê hoach.  100% TTHC duçc cOng khai niêm yet ti 
noi tiêp then  và giái quyêt ho so Trung tam Hành chInh cong. Day manh  vic 
1mg ding cong ngh thông tin trong tiêp nhn, giai quyêt, cOng khai TTHC. 
Huy dng si.r tham gia, phôi hçip cIma CáC co quan, don vj có lien quan trong 
triên khai, thc hin nhàm dt hiu qua cao nhât trong cong tác kiêm soát 
TTHC. 

- Dng viên, khen thuàng kjp thôi di vci nhthig Ca nhân, tp th có 
thành tIch xuât sac trong cong tác kiêm soát TTHC. Kiên quyêt xlr l nghiem 
nh&ng b phn, CBCC-VC thçmc hin không tot nhim v kiêm soát TTHC 
hoc có hành vi tiêu crc trong giãi quyêt TTHC. 

II. Ni dung và thôi gian trin khai 

STT Ni dung thc hin Don vj 
chü trI 

Don vl 
phôi hyp 

Kêt qua Thoi gian 
thic hin Muc tiêu Nhim yu 

I. bàn thin các quy ch, quy djnh v kim soát TTHC 

1 T chlrc trin khai K hoach kim 
soát TTHC näm 2022 

Van 
phông 

Các 
phOng, 
dcin vi 

Ké hoach 
kiêm soát 
TTHC 

Qu 112022 

2 Cp nhat, sira di các quy dinh 
lien quan den cong tác kiêm soát 
TFHC 

Van 
phông 

Các 
phông, 
don vi 

Quyt djnh 
cüa UBND 
tinh 

Khi có thay di 
trong näm 

3 Kiên toàri can bo du mi thuc 
hiên nhiëm vu kiêm soát TTHC 

Van 
phông 

Van bàn ci 
can b dâu 
môi 

Khi CO van bàn 
yeu câu cüa 
UBND tinh 

II. Cong tác kim soát TTHC 

2.1 100% ho 
TTHC ban 
hành kjp 
thri 

Rà soát, chu.n hOa 
các TTHC, dich vu 
cOng (thOi gian, quy 
trInh, thành phân hO 
so...). 

Van 
phông 

Các phOng 
chuyên 

mon 

Báo cáo rà 
soát TTHC 

Khi có thay di 
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STT Ni dung thuc hin Don v 
chü trl 

Don vj 
phôi hqp 

Kt qua Thè'i gian 
thc hin Muc tiêu Nhiêm vu 

2.2 100% quy 
tInh noi bO 
din ti.'r 
duçrc cu 
hInh trên 
Môt cüa 
din tr kjp 
thii 

Ban hành quy trInh 
nOi bO diên tr 

Van 
phOng 

Các phông 
chuyên 

mon 

Quyt djnh 
cUa UBND 
tinh 

ThuOng xuyen 

Câu hmnh quy trInh 
ni b, din tü len 
phân mm Mt cüa 

S0 Thông 
tin và 

Truyên 
Thông 

TTHC 
duqc câu 
hinh trên 
Egov 

2.3 100% 
TTHC 
Cong khai 
dung han  

Cong khai bô 1TTHC 
ki.p thoi trên Trang 
thông tin din tü, tai 
B phn Tip nhn 
và Trã kêt qua cüa 
Ban 

Van 
phông 

Cãc phông 
chuyên 

mon 

YFHC 
cOng khai 
trên Trang 
thông tin 
din tü 

Thuô'ng xuyên 

2.4 50% 
TTHC cO 
h so mu 

L.p, cong khai h so 
mu, tài lieu huóng 
dn thixc hiên thu tuc 
hành chInh trên 
Cong djch vi Cong 
cüa tinh 

Van 
phông 

Các phOng 
chuyên 

mon 

H so mu 
sO boa 

ThuOng xuyên 

2.5 10% 
TTHC 
kiên nghj 
don giãn 
hóa; 20% 
TTHC 
ducc kiên 
ngh phâri 
cap 

Rà soát, kin nghj 
dcm giân hóa, lien 
thông hotc loai  bO 
các thu tic rizôm rà, 
chông chéo; rut ngän 
thO'i gian giãi quyêt 
các thu tuc hành 
chinh 

Van 
phông 

Các phOng 
chuyên 

mon 

- K hoach 
rà soát; 
- Quyt 
dnh phê 
duyt 
phuong an; 
- Báo cáo 

XUt 
phân cp 

Thuô'ng xuyên 

2.6 100% 
TTHC CO 

du kiu 
kin, duic 
cung cap 
tr%rC tuyên 
muc do 3 
Va 4 

Rà soát, d xut thuc 
hin djch vi cOng 
mcrc dO 3, müc dO 4 
vói các TTHC dü 
diëu kin 

Van 
phOng 

Các phông 
chuyên 
mOn 

Danh mi,ic 
TTHC mrc 
3, 4 

Qu' 1/2022 

Rà soát, d xut cac 
TTHC dü diu kiên 
thuc hiên dich vij 
cong mirc d 4 

2.7 Ban hành 
danh mic 
TTHC 
giái quyt 
không phii 
thuôc dia 
giOi hành 
chInh 

Rà soát, dãnh giá, 
phê duyt cac thu 
tuc hàn.h chInh thuOc 
thrn quyn giãi 
quyêt 

Van 
phOng 

Các phàng 
chuyên 

mon 

Danh mic 
TTHC 

ThuOng xuyên 
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STT Ni dung thuc hin Don vj 
chü trI 

Don vl 
phôi hQp 

Kt qua Thè'i gian 
thirc hin Muc tiêu Nhiêm vu 

III. Thirc hin co ch mt cfra, mt cfra lien thông 

3.1 Trung tam 
HCC tinh 
có quy chê 
hoat dng 
dam báo 
quy djnh 

Hoàn thiên quy ch 
hot dông,  co s vat 
chat Trung tam HCC 
tinh theo dnh hixàng 
Quyêt dnh so 
468/QD-TTg va 
Nghj djnh s 
107/2021 TND-CP 

Van 
phông 

T mt 
cüa tai 

Trung tam 
HCC tinh 

Quy ch 
hoat dng 

Thu&ng xuyên 

3.2 Trung tam 
HCC tinh 
hoat dng 
theop djnh 
hixóng cüa 
Quyêt 
djnh so 
468/QD- 
hg 

Tip tue rã soát, 
hoãn thin quy ch 
to chi'rc va hoat dng 
cüa Trurig tam HCC 
tinh theo djnh hixâng 
Quyet djnh s 
468/QD-TTg và 
Nghj dinE s 
107/2021/ND-CP 

Van 
phông 

T mt 
cira tai  

Trung tam 
HCC tinh 

Quy ch t 
ehi'rc 

Thixông xuyên 

3.3 T' 1 giãi 
quyêt ho 
so dung 
h?n dat tôi 
thiêu 96% 

Thirc hin tip nh.n, 
giãi quyêt và trã kêt 
qua 100% thu tiic 
hành chInh, djch viii 
cong trên phân mêm 
môt cra 

Van 
phông 

Các phông 
chuyên 

mon 

Báo cáo Thithng xuyên 

3.4 T' 1 hài 
lông cüa 
nguô'i dan 
dat tôi 
thiu 92% 

T chüc khão sat ' 
kiên nguOi dan 
thu&ng xuyen 

Van 
phOng 

T mt 
cra tai 

Trung tam 
HCC tinh 

Báo cáo ThixOng xuyên 

3.5 

Kien toan nhan sir tai Trung tam 
Hanh chinh cong 

T môt 
cira tai 
Trung 
tam 

HCC 

Các phông 
chuyên 

mon 

Quy& dnh Theo trin khai 
cüa UBND 

trnh va khi co 
sr thay doi 

IV. Giãi pháp v u'ng diing cong ngh thông tin, truyên thông, biru chInh dê nâng cao hiu 
qua thçc hin co chê mIt cfra, co ch mt cfra lien thông 

4.1 T' 1 h 
so trirc 
tuyên dat  
tôi thiêu 
60% 

DÀy manh  tip iThân, 
giái quyt h so 
TT'HC trên din ti 

Van 
phôrig 

Các phOng 
chuyên 

mon 

H so 
TTHC trirc 
tuyén 

Thumg xuyên 

. 
Tiep tic kien toan 
Trang thông tin din 
tü cüa Ban Quán 1' 
d cap nhât, cung 
cap, cong khai thông 
tin ye CCHC, giái 
quyêt TTHC 

Van 
hOn p g 

Các phông 
chuyên 

mon 

Kin toàn 
Trang thông 
tin diên ti 

Thir?mg xuyên 
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STT Ni dung thrc hin Don vl 
chü trI 

Don vj 
phôi hçrp 

Kêt qua Thai gian 
thirc hin Muc tiêu Nhiêm vu 

V. Nâng cao hiu qua giãi quyt phãn ánh kin nghj cho ngwô'i dan, doanh nghip 

5.1 - Ti thiu 
95% phân 
an kiên 
ngh xi 1 
dirt diem, 
dung han. 

- T i hài 
lông 
ngiii dan 
ye giai 
quyêt 
phãn ánh 
kiên nghj 
dt tôi 
thiêu 90%. 

Tang ci.rOng trách 
nhim cüa cc quan 
trong giài quyt cac 
phãn ánh, kin nghi. 
cüa nguii dan, 
doanh nghip trén 
Cong djch vii cong 
quôc gia; TOng dài 
Djch vi cong 1022 
cüa tinh. 

Van 
phOng 

Các phông 
chuyên 

mon 

Phán ánh 
kiên ngh 
giãi quyêt 
kjp th&i 

Thu?mg xuyên 

Thiic hin các 
chircmg trInh di 
thoai dê giài quyêt 
kp thai các kho 
khän, vuóng mac 
cüa doanh nghip. 

Các 
chucmg 
trinh dôi 
thoai 

Cong khai kt qua xu 
1 các phán ánh, kiên 
nghj ye TTHC trên h 
thông thông tin tiêp 
nhn, xr 1' phân ánh, 
kiên nghj v TTHC 
Va trên trang thông 
tin dién tr 

Kt qua xir 
1 các phãn 
ánh, kin 

nghj 

COng khai kt qua 
khão sat kiên nguôi 
dan, doanh nghiêp tai 
Trung tam Hanh 
chinE cong tinh tren 
trang thông tin din 
tücüaBanQuãn1' 

Ket qua 
khao sat 

VI. Tap huân và htr(rng dn nghip vtj kim soát TTHC 

6.1 Tham gia dy dü các bui tp 
huân nghip vu kiêm soát TTHC. 

Van 
phông 

Các phông 
chuyên 

mon 

Tài 1iu 
hràng dan 
nghip viii 

Theo quy djnh 
cua UBND 
tinh 

6.2 Tham gia dy dü các bui hôi 
ng dánh giá tinh hInh, kt qua 
thrc hin, khó khän, vu&lg mac 
ye cong tác cOng tác kiêm soát 
thu tic hãnh chInh. 

Lãnh 
do Ban 

Van phOng Thông báo 
kêt 1un 

Trong nãm 
2022 

6.3 Huàng dn cho CBCC phàng 
chuyên mon trrc tip rà soát 
TTHC. 

Van 
phOng 

Các phOng 
chuyên 

mon 

B TTHC 
ducic c.p 
nhât sau 
khi rà soát 

Thu?ing xuyên 
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STT Ni dung thirc hin Don vi 
chü trl 

Don vj 
phi hp 

Kt qua Thôi gian 
thic hin Muc tiêu Nhiêm vu 

VII. Trin khai thiyc hin TTHC trên môi trwông din tü theo Nghj djnh s 45/20201N0-CP 
ngày 08/4/2020 cüa ChInh phü 

7.1 "45/20201ND-CP, 

Trin khai tip nh.n, giái quyt 
TTHC trên môi trithng din ti:r 
man thu theo quy trInh ducic quy 
dnh tai  ChlIGng II Nghj djnh so 

trên H thong 
thông tin mt cra din tir cüa tinh 
và các h thông thông tin mt cüa 
din ti cüa B chuyên ngânh, 
Cng Dch vi cong quôc gia. 

T mit 
cra ti 
Trung 

tam HCC 
tinh 

Các phông 
chuyên 

mon 

K& qua 
trin khai Thithng xuyên 

7.2 

Xây dirng mu kt qua TTHC bàn 
din tü dê dng thai trà kt qua 
ban din tr cho t chtrc, Ca nhân 
ti Kho quàn 1 dü lieu din tü cüa 
t chc, cá nhãn theo quy djnh ti 
diu 14 và Diu 16 Nghj djnh so 
45/2020/ND-CP 

Van 
phông 

Bô mâu kêt 
qua TTHC 

Thuäng xuyên 

7.3 

Kim soát chat chë vic cung cp 
TTHC trên môi truàng din tü 
theo dung quy djnh ti Chucmg III 
Nghj djnh s 45/2020/ND-CP; 
trong do bao gm qua trInh 1.p 
danh muc, rà soát, dan giãn hóa, 
1ra ch9n các giài pháp cung cp 
TTHC trên môi tru&ng din tü dê 
vic thrc hin có hiu qua, thu.n 
tin cho ngu&i dung, tránh lang 
phi. 

Van 
phàng 

To môt cra 
ti Trung 
tam HCC 

tith 

Danh mjc 
TTHC ru 
tiên 

Thuàng xuyên 

Dánh giá vic cung C1D  TTHC trên 
môi trithng din tü 

Van 
phOng 

Các phông 
chuyên 

mon 

Kêt qua 
dánh giá 

Thithng xuyên 

7.5 

Trin khai s hóa kt qua giái 
quyt TTHC thuc thm quyn 
giái quyt cüa Ban Quán 1' dang 
con hiu 1rc theo lô trInh tü nay 
dn ht nãm 2025 

v 
phông 

Các phông 
chuyên 

mon 

Kt qua s 
hóa theo 
tmg nãm 

Thu&ng xuyên 

7.6 
S hóa, cp nh.t dQ 1iu k& qua 
giài quyt thu tc hành chInE cOn 
hiêu h.rc 

Van  
phOng 

Các phOng 
chuyên 

mon 

Danh muc 
TTHC dC 
si hóa, cp 

Thu&ng xuyên 

To 1p dü 1iu din tü di vói kt 
qua giãi quyêt thu tic hãnh chinh 
khi ban hành, c.p nht vao h 
thrng d h.ru trU, khai thác 

Van 
phOng 

Si Thông 
tin và 

Truyên 
thông 

Dü 1iu din 
tix kêt qua 
giài quyêt 
TTHC 

Thng xuyên 
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STT Ni dung thwc hin Don vj 
chü trI 

Don v 
phôi hçrp 

Kh qua Thô'i gian 
thiic hin Muc tiêu Nhiêm vu 

VIII. Kim tra hot dng kim soát TTHC 

8.1 T chüc kim tra tInh hInh, kt 
qua thixc hiên nhiêm vu CCHC, 
kiêm soát thu tic hành chInh 

Van 
phàng 

Ban Thanh 
tra nhân 

dan 

Báo cáo kt 
qua kiêm 

tra cong viii 

Thang 6 và 
tháng 11/2022 

8.2 Khão sat kin nguOi dan, doanh 
nghip ye thuc hiên TTHC tai 
Ban Quàn 1 

Van 
phOng 

T mt 
cira tai 

Trung tam 
HCC tinh 

Báo cáo kt 
qua khão 
sat 

Qu IV/2022 

III. To chfrc thtrc hiên: 

1. Van phông lam du mi phi hçip các phông, b phn, don vj trin 
khai và thirc hin nghiêm tic k hoach  nay. 

2. Lãnh dao  phii trách các phông, b phn, don vj lien quan có nhirn v 

don dc, chi dao  thirc hin tt k hoch nay. 

3. Van phông báo cáo và danh giá, xp loai kt qua thrc hin kim soát 
TTHC tai co quan cho Länh do Ban Quãn 1. Trong qua trinh thirc hin, nu 
có khó khãn, vu1ng mc phái báo cáo ngay cho Lãnh dto Ban phi trách d 
kp th?i có kin chi dao  giái quyt. 

Trên day là K hoach kim soát thu tic hành chInh narn 2022 ciia Ban 

Quàn 1' các Khu cong nghip.I. 

Noi nhân: 
- UBND tinh; 
- SONOi vi; 
- Các don vj, b phân trijc thuOc  BQL (tlh); 
-LuuVT(N). 

KT. TRUNG BAN 
PHO TRT1NG BAN 
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