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KE HOACH 
Thông tin, tuyên truyn kim soát thu tiic hành chinh nãm 2022 

Can cii- Ké' hoachso' 17/Kff-UBND ngày20/01/2022 cüa LBND tinh ye 
Thong tin, tuyen truyen kiem soat thu tyc hanh chinh tinh Dong Nw nam 
2022, 

Tnthng ban Ban Quãn l các Khu cong nghip (Ban Quân 1') ban hành 
ké hoach Thông tin, tuyên truyên hem soát thu tijc hành chInh näm 2022 nhu 
sau: 

I. Muc dIch 
- Thiic dy sir chü dng trong cong tác câi each hành chInh (CCHC), 

kiêm soát thu tiic hành chInh (TTHC), dn giãn hóa các quy djnh, TTHC lien 
quan den ngui dan, doanh nghip; tang cir&ng sir giám sat cüa cá nhân, to 
chirc dôi vài boat dng cái each TTHC và các quy djnh có lien quan; kêu gçi 
sir chung tay, gop sue, hiên ké cüa ngui dan, doanh nghip trong qua trInh 
thuc hiên kiêm soát TTHC. 

- Nâng cao nl4n thirc, trách nhim t chirc thirc hin nhim vii kim soát 
TTHC cüa can o, cOng chüc, viên chirc trong qua trmnh thirc thi cong VU. 

- Nang cao tinh than trách nhim, thai dO giao tip, phiic vit ngtthi dan, 
to chrc cüa dOi  ngii can bO,  cong ehüc, vien chüc; qua do nâng cao mirc dO 
hài lông cüa doanh nghip, to chüc dôi vâi sir phiic vii càa co' quan bath 
chInh nhà nuàc. 

- Tang cuO'ng mirc dO tip cn thông tin cüa doanh nghip, kjp thi cp 
nht, phO biên tài doanh nghip cac chü truang, thay dôi, trong CCHC, tao 
thuân hi cho doanh nghip, to chüc trong giái quyêt TTHC. 

- Huing dn giãi quyt nhi:tng khó khän, vixó'ng me thuing gp ciia 
doanh nghip trong qua trInh thc hin thu titc hành chInh nhäm nâng cao 
chat krçing phe vi djch vi cong tOi doanh nghip. 

- H tr? cong tác kim soát TTHC, tip nhan xir 1 phân ánh kin nghj 
v quy djnh hành chmnh, nâng cao chat lucmg phiic vii doanh nghip, to chirc. 

- Gop phn thc hin tM Nghj quy& s 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 cüa 
Chinh phü ye vic ban hành chuong trInh tong the cãi each hành chInh nhà 
rnxOc giai doan 202 1-2030; Nghj djnh so 45/2020/NID-CP ngày 08/4/2020 ye 
vic thirc hin TTHC trén môi trithng dien  tü; nâng cao chat luvng djch vi 
cong trrc tuyn, thanh toán trrc tuyên, cac tin Ich khác trên Cong Djch yin  

cong quOc gia. 
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II. Yêu cu 
- Thông tin, tuyên truyn kjp thai, d.y diX, hiu qua, phil hçp vài nhim 

vi cila Ban Quàn 1'. 

- £,i mài, da dang  cac hmnli thüc tuyên truyn, nâng cao chit hxgng các 
ni dung tuyên truyên. 

- Cp nht thông tin thuiing xuyên, kjp th?ri, dy dü các van ban pháp 
1ut, cac chü trung, chInh sách cila nhà nuâc; tuyên truyên dLrçYC trInh bay rO 
rang, chuân xác. 

- Tuyên tmyn cong tác kim soát TTHC gn vii vic thirc hin các 
nhim vi, giãi pháp tai  ké hoach CCHC cüa Ban Quãn 1'. 

- Tang 1Lrng giao djch djch vv cong trrc tuyn, thanh toán tr1rc tuyên Va 
siX d'iing các tin Ich khác trên Cong Djch vi cong quôc gia và Djch vi cong 
trirc tuyên tinh Dông Nai. 

III. Ni dung, hInh thfrc và di ttrçrng tuyên truyn 

STT Ni dung tuyên truyên HInh thfrc tuyên tuyn 

I. Bôi vói can b, cong chfrc, viên chtrc 

1 Nghj quyt s 17-NQ/TW cüa Ban Ch.p hành Trung 
rnmg 5 (khóa X) ye day manh  CCHC, nàng cao hiu 
1irc, hiu qua quail 1' cüa hO may Nhà nuâc. 

- Trên cong thông tin 
din ttr cüa Ban Quãn 1' 
các KCN. 
- Thông qua các bui 
h9p ca quan, sinE hoat 
Dàng. 
- Thông qua các hoat 
dng cüa Cong doàn, 
Chi doàn. 
- Các buOi tap huân ye 
CCHC, lap bôi duông 
dao due cong vu. 
- Hçc tp kinh nghim 
cüa các dja phirang 
trong Va ngoài tinh. 
- Phôi hcp ca quan bão, 
dài dàng tin, bài ye 
CCHC. 
- CuOc thi tim kiêm sang 
kiên v CCHC. 
- Các van bàn chi dao 
cia Ban Lãnh dao. 
- Triên khai trên h 
thông quãn 1' van bàn. 
- Các hInh thüc và kênh 
thông tin phil hcip khác. 

2 Nghj quyêt Dai hOi dai biêu Dãng hO tinh Dng Nai 
Ian thu XI, nhim k' 2020 — 2025; Kê hoach s 51- 
KHJTU ngày 21/02/2008 cüa àng bO tinE ye thirc 
hin Nghj quyêt so i 7-NQ/TW cüa Ban Ch.p hành 
Trung uang 5 (khóa X) ye day manh  CCHC, nâng 
cao hiu 1irc, hiOu qua quân 1' cila hO may Nhà 
ntrâc. 

3 Nghj quyêt HOi  nghj Trung irong 7; Nghj quyt Hôi 
nghj Trung uang 8 khóa XII. 

4 Nghj djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa 
chInE phü v thuc hiên ca ch môt cira môt ciXa lien 
thông trong iài quyt TTHC. 

5 Nghj djnh so 92/2017/Nf)-CP ngày 08/4/20 17 ca 
ChInh ph sa dôi, b sung môt s diu cüa các 
Nghj djnh lien quan den hem soát thu tiic banE 
chInE. 

6 Nghj djnh s 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 v 
vic thirc hin TTHC trên môi tnrông din tc 

7 Nghj quyt s 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 cüa 
ChInh phü v vic tip tiic thirc hiOn nEüng nhim 
vi, giãi pháp chü yu cài thin môi tn.rông kinh 
doanh, nâng cao nàng 1irc canh  tranh quc gia pirn 
20 19, djnih huâng dn nàm 2022. 

8 Nghj quy& s 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 cüa ChInE 
phü ban hành Chuong trInh cat giàm, don giàn hóa 
quy djnh lien quan den hoat dng kinh doanh giai 
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don 2020 — 2025. 

9 Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 30/7/2017 cüa 
Van phong ChInh phü HuOng dan ye nghip vi 
kiêm soát thu tuc hành chInh. 

10 Quyet djnh s6 1291/QD-TTg ngày 07/10/2019 cüa 
Thu tuOng Chinh phü Phê duyt Danh mic thu tiic 
hành chInh thuc thâm quyên giài quy& cña các cd 
quan trung uong ducxc to chóc theo ngành d9c dóng 
ti dja phrnmg dixa ratiêp nhtn ti Trung tam Ph1?c 
vi hành chInh cong cap tinh, B phn Tip nhn và 
Trá kêt qua giài quyt thu tic hành chInh cp huyn, 
cap xa. 

11 Quy& djII1i sO 3183/QD-UBND ngày 09/9/2021 cüa 
UBND tinh ye vic ban hành Chuong trinh cái cách 
hành chinh tinh giai don 2021-2030; K hoch 
Kiêm soát TTHC cüa UBND tinh và Ban Quàn 1' 
nàm 2022. 

12 Dê an van hóa cong viii, các quyn và nghTa vi, trách 
nhim, do thrc cong v. Thc hin quy tàc üng xü, 
van hóa giao tiêp, do dtrc cong vii, thai d phic viii 
ngithi dan, doanh nghip. 

13 Giài dáp, tháo g nhü'ng khó khän, vuâng mc trong 
vic thirc hin các quy djrth pháp 1ut, nht là trong 
thirc hin TTHC cho ngithi dan, doanh nghip. 

14 Chuang trInh kháo sat ' kiên doanh nghip v sir 
phiic vi cüa c quan nba nu(c và các giãi phap 
nhàm nâng cao müc d hài lông cña doanli nghip. 

15 Tuyên truyên, biêu duang nh&ng t.p th& cá nhân Co 
thành tIch xuât sac trong Cong tác Kiêm soát TTHC; 
phê phán nhttng hin tuçing tiêu crc, hách djch, gay 
khó khàn, phiên ha dôi vyi cá nhân, to chirc, doanh 
nghip. 

16 GiOri thiu, pho biên các mô hInh mói, cách lam hiu 
qua, sang kiên kiêm soát TTHC; b phn, ddn vj 
thirc hin tOt và chua tot cong tác kiêm soát TTHC. 

II. 06i vO'i doanh nghip, Ca nhân, t chfrc 

1 Nhing ni dung c bàn cüa các chü tnxcmg, chInh 
sách cüa Nhà nithc có lien quan den to chirc và 
doanh nghip. 

- Trên cng thông tin 
din tr cüa tinE, cüa Ban 
Quàn li'; thuOng xuyên 

nh.t TTHC  dã ducic 
sua dOi, bo sung. 
- Niêm yet và in cuOn 
huâng dan vO b TTHC 
dt ti B phn tiêp nhn 
và trá kêt qua; hInh thüc 

2 Bô TTHC cña Ban Quàn 1r dã ducic cong b theo 
Quyt djnh cña UBND tinh (ni dung TTHC; cách 
tra ciru, tim hiêu các TTHC; khai thác, sir ding các 
biêu mu...) 

3 Huóng d,n cách thuc, n5i  dung c.n bit khi thuc 
hin TTHC; thirc hin các djch vii Cong t -  
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np h so qua mng mirc d 3, mirc d 4. cong khai rö rang, dung 
quy djnh, thun lçii cho 
vic tim hiu, tra cthi 
thông tin. 
- Thông qua the bu6i d6i 
thoi trc tip lành do 
UBND tirth vâi doanh 
nghip; h9p giao ban 
doanh nghip djnh k' 6 
tháng/l&n. 
- Vit tin, bài v CCHC 
dang trên trang thông tin 
diên tr cüa Ban Quàn 1 

a báo, dài. 
- Phi hçip Dài PTTH, 
Báo Dng Nai, các báo 
dài Trung uong d tuyên 
tniyn ye CCHC. 

4 Giãi dáp, tháo g& nhü'ng khó khàn, vuâng mc trong 
vic thirc hin các quy djnh pháp 1ut, nh&t là trong 
thrc hin TTHC cho ngtri dan, doanh nghip. 

5 Thông tin rng rãi dn doanh nghip v kt qua hot 
dng kim soát TTHC. 

6 Cong khai dja chi tip nhn phàn ánh, kin nghj cüa 
cá nhân, t chirc v các quy djnh hành chInh (tng 
dài 1022, s din thoai duông dày nóng, hp thu 
din tr Co quan, website cci quan...). 

7 Chucmg trinh khào sat ' kin doanh nghip V S1T 

ph%ic vii ciia co quan nhà nirâc và các giài pháp 
nhàm nâng cao müc d hài lông cüa doanh nghip. 

IV. T chfrc thtrc hiên: 
1. Van phông lam du mi phi hcip các phông, b ph3n,  dcm vj trin 

khai và ho tn kinh phi thirc hin kê hoach nay. 

2. Lãnh dao  phiri trách các phông, b phân,  don vj lien quan có nhim vii 
don dôc, chi dao  thc hin tot ké hoach nay. 

3. Kinh phi thirc hin cong tác tuyên truyn ducyc b6 trI theo dir trà kinh 
phi cho hoat dng CCHC näm 2022 và trong nguon kinh phi hoat dng 
thuàng xuyên cüa co quail. 

4. Van phông chi:i tn phi hcp các phông, b phan,  don vj tham muii 
Lãnh da.o co quan don doe, kiêm tra, báo cáo và dánh giá kêt qua thc hin kê 
hoach nay cho UBND tinh. Trong qua trinh thirc hin, nOu có khó khàn, 
vuOng mac phãi báo cáo ngay cho Lãnh dao  phii trách dê kp thñ có ' kiên 
chi dao  giái quyêt. 

Trên day là K hoach Thông tin tuyên truyn cãi each hành chInh cüa 
Ban Quãn 1' các Khu cong nghip nàm 2O23y_ 

Noi nhmn: 
- UBND tinh; 
-SiNivw 
- Các &m vj, b phn trkrc thuOc BQL; 
- Luu VT, CCHC. 

KT. TRUNG BAN 
PHO TRU'YNG BAN 

 

Phm Van Ctrô'ng 
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