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Thong tin, tuyen truyen cai cach hanh chinh
cüa Ban Quãn 1 các Khu cong nghip näm 2022
A

Can cr K hoach s 22/KH-UBND ngày 25/01/2022 cüa UBND tinh v
Thông tin, tuyên truyên cài cách hành chInh tinh Dông Nai näm 2022, Ban
Quân l các Khu cong nghip (Ban Quàn li') 1p k hoach Thông tin, tuyên
truyên cài each hành chInh nhu sau:
I. Miic dich
- Tang cithng sir hiu bitt càa ngixôi dan, t chirc v cài each hành chInh
(CCHC), trQng tam là cài cách thñ tiriC hành chInh (TTHC). Dông thi thüc
Co quan
day ngui dan, th chirc gop ', tham gia hoàn thin TTHC, giám sat
nhà nuOc, di ngfl, can b, cong ehirc trong qua trInh thire thi cong vi;
- Nâng cao nhQn thixc, trách nhim t chirc thirc hin CCHC cüa can b,
cong chi'rc, viên chtrc trong qua trIrih thrc thi cong viii, CCHC; qua do nâng
cao müe d hài lông cüa doanh nghip, tO chrc dôi vâi sir phic vi cüa co
quan hành chInh nhà nrnc;
- Tang cumg mirc d tip cn thông tin cüa doanh nghip, t chüc v
CCHC; trQng tam là cài cách TTHC, kjp thii cp nht, phô biên tó'i doanh
nghip các chà tnxang, thay dôi, trong CCHC, tao thun 1i cho doanh
nghip, to chirc trong giài quyêt TTHC;
- Di mài tu duy và hành dng sang tao; di rnri l 1i phuong thrc lam
vic cüa dOi ngü can b, cong chCrc, viên chrc ye cong tác cài each hành
chInh; tang cuôiig sir tham gia cüa nguäi dan, doanh nghip và các to chrc xã
hi trong triên khai thrc hin cài cách hành chInh.
II. Yêu cu
- Cong tãc thông tin, tuyên tmyn v cài cách hành chInh phãi duçic thirc
hin kp thii, dy dà, thuOng xuyên, phong phtt ye nOi dung và hInh thtrc mt
each thit thrc, hiu qua, dung dôi tuçlng; lông ghép vci các ni dung tuyên
truyên, phô bin các chà truclng, chinh sách càa Dàng, pháp luat cüa nhà
rnrOc;
- Tuyên truyn CCHC gn vâi vic thc hin các nhim v'.i, giái pháp tai
k hoach CCHC càa Ban Quân I9; dam bão phü hcp vâi thiriC të cong táe
phOng, chông djch bnh Covid-19.
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III. Nçi dung, hinh thu'c va doi tuçrng tuyen truyen

I. PM vol can b, cong chfrc, viên chfrc
Nghj quyt s 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 cüa
Chinh phu ye ban hành Chucing trInh tong the
cài each hành chInh nhà rnthc giai don 20212030.
Nghj quyêt s 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 ciia
2
ChInh phü ye mt so nhim vii, giài pháp trçng
tam phát triên Chmnh phü din tii giai don
20 19-2020, djnh huóng den 2025.
Nghj djrih so 113/2018/ND-CP ngày 31/8/2018
3
cia ChInh phü v vic sa di, bô sung mt so
diêu cüa Nghj djnh sO 108/2014/ND-CP ye tinh
giãn biên chê và Kê hoch tinli giàn biên chê
cüa tinh.
Nghj
djn.h s 115/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa
4
Chinh phü quy djnh v tuyn diing, sir d%mg và
5

HInh thfrc tuyên tuyn

Ni dung tuyên truyên

STT

- Trên cng thông tin din tr
cña Ban Quãn 1 các KCN.
- Thông qua các buôi h9p ca
quail, sinh hot Pang.
- Thông qua các hot dng cüa
Cong doàn, Chi doàn.
- Các buôi tp huân ye CCHC,
ló'p bôi dumg do drc cOng vi.
- H9c tap kinh nghim ci:ia cac
dja phucmg trong và ngoài tinh
- Phôi hp ca quan báo, dài
dang tin, bài ye CCHC.
- Cuc thi tim kiêm sang kiên

quàn 1' viên chirc.
Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020
cüa Chinh phü quy dinh ye tuyn dung, sr diing
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Quyêt djnh sO 45/2021/QD-UBND ngày
19/10/2021, Quyêt djnh so 53/2021/QD-UBND
ngày 26/11/2021 cüa UBND tinh ye tuyên dirng
cong chüc, viên chirc, bô nhim, bô nhim 1i
lãnh do quail 1r, dam bâo nhàm xây dung di
ngü can bO, cong chiirc, viên chtc có dü näng
lirc, ph.m chat, ca câu hqp 1', dáp img yêu câu
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nhiêmvii.
Quyêt djnh so 749/QD-TTg ilgày 03/6/2020 cüa

9

Thu tuOng Chiwng trinh chuyên dôi sO quOc gia
dn nàm 2025, djnh huóng den nàm 2030.
ngày
5003/QD-UBND
so
djnh
Quyêt
30/12/2020 ciia UBND tinh phê duyt Chucmg
trinli chuyên dM so den näm 2025, djnhhuthig
dn nàm 2030 và Kê hoch chuyên dôi so thuc
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Lành dto.
- Trin khai trên h thng quàn
1' van bàn.
- Các hinh thirc và kênh thông

và quail 1' cOng chirc.
tin phi:i hcip khác.
Nghj djnh s 107/2021/ND-CP ngày 06/12/2021
eüa ChInh phü sra di, bô sung Nghj djnh sO
61/2018/ND-CP ye thirc hin ca chê mt ci:ra,
mt ctra lien thông trong giái quyêt thu tiic hàn.h
chInh.
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ye CCHC.
- Các van bàn chi d?o cña Ban

nganh, linh vi.rc quail 1'.
Quyêt djnh so 3183/QD-UBND ngày 09/9/2021
cüa UBND tinh phê duyt Chuong frnnh cài
each hành chInh cüa tinh giai doan 202 1-2030.
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Ni dung tuyên truyn

HInh thfrc tuyên tuyên

K hoach s 5755/KH-UBND ngày 27/5/2021
cüa Chü tjch UBND tinh ye thirc hin Quyêt
djrih so 468/QD-TTg ngày 27/3/2021 cüa Thu
ti.râng ChInh phü phê duyt dê an dôi mâi cc
chê mt cira, mtcra lien thông.
12 Kê hoch so 163411KH-UBND ngày
28/12/2021 cüa Chütjch UBND tinh ye cãi cách
hành chInh tinh Dông Nai nàm 2022 và Kê
hoch cãi each hành chinh cüa Ban Quãn l' các
KCN nàm 2022.
13 E an van hóa cong vi, các quyên và nghTa vii,
trách nhim, do drc cong v'. Th\xc hin quy
tàc rng xi:r, van boa giao tiêp, do dc cong vi,
thai dO phiic vii ngthi dan, doanh nghip.
14 Giãi dáp, tháo gâ nhirng khó khàn, viiàng mac
trong vic th%rc hiOn các quy djnh pháp luat, nhât
là trong thirc hin TTHC cho ngui dan, doanh
nghip.
15 Chucmg trInh khão sat ' kiên doanh nghip ye
sir phiic vti cüa co quan nba nuâc và các giài
pháp nhàm nâng cao mic dO hài lông cüa doanh
nghip.
16 Tuyên truyên, biêu ducing nhilng t.p the, cá
nhân có thành tIch xuât sac trong cong tao
CCHC; phê phán nhüng hiOn tuclng tiêu circ,
hàch djch, gay khó khàn, phiên ha dôi vâi Ca
nhàn, to chirc, doanh nghip.
17 Giâi thiu, phô biên cáo mô hInh mcii, each lam
hiu qua, sang kiên CCHC; bO phQtn, dcin vj thitc
hiOn tot và chixa tot cOng tác CCHC.
II. D6i vó'i doanh nghip, cá nhân, t chfrc
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Nhtrng nOi dung ca bàn cüa các chü trixong,
chInh sáeh cüa Nhà nuâc có lien quan den to
chirc và doanh nghiOp.
BO TTHC cüa Ban Quàn l dà duçic cong b
theo Quyêt djnh cüa UBND tinh (nOi dung
TTHC; each tra cru, tim hiêu các TTHC; khai
thác, sir dçmg các biêu mu...)
Hung d.n each thirc, nOi dung cn bitt khi thtrc
hiOn TTHC; thirc hin các djch vi cOng tiVc
tuyên, np ho so qua mang m'rc dO 3, muc dO 4.
Gièi dáp, tháo g nhimg khó khän, vtiàng mc
trong vic thirc hin các quy djnh pháp 1u3t, nhât
là trong thrc hin TTHC cho ngithi dan, doanh
nghiêp.

- Trên cng thông tin din tir
cüa tinh, cüa Ban Quàn 1';
thtrthig xuyên cp xtht TTHC
dä duçic sira dôi, ho sung.
- Niêrn yk và in cun huóng
dn ye bO TTHC dat tai Bô
ph.n tiêp nhn và trà kêt qua;
hInh thuc cong khai rO rang,
dung quy djrih, thu3n li cho
vic tim hiêu, tra ciu thông tin.
- Thông qua các bui di thoai
truc tiêp lanh dao UBND tinh
vâi doanh nghip; h9p giao ban
doanh nghiêp dlnh k' 6
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Ni dung tuyên truyn

Hlnh thfrc tuyên tuyn
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Thông tin rng räi dn doanh nghip v kt qua
hot dng thuc hiên nhiêm viii CCHC.
Cong khai dja chi tip nhan phàn ánh, kin nghj
cüa cá nhân, t chirc ye các quy djnh hành chInh
(tong dài 1022, s din thoi du?mg day nóng,
hp thix din tr Ca quan, website Ca quan...).
Chi.rcmg trinh khào sat ' kin doanh nghip v
six phiic vi ci:ia ca quan nlià nuâc Va cac giai
pháp nhm nâng cao mic d hài lông cüa doanh
nghip.

tháng/1ãn các bui tip xüc
hithng dn doanh nghip mon di
VO hoat dng.
- Vit tin, bài v CCHC dàng
trên trang thông tin din tü cüa
Ban Quãn l và các báo, dài.
- Phi hcip Dài PTTH, Báo
Dông Nai, các báo dài Trung
ixcmg d tuyên truyn ye
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CCHC.

IV. T chtrc thrc hiên:
1. Van phông lam dAu mi phi hp các phong, b phan, don vj trin
khai và bô tn kinh phi thijc hin kê hoach nay.
2. Lãnh dao phii trách các phong, bO phn, don vj lien quan có nhim vi
don doe, ehi dao thirc hin tot ke hoch nay.
3. Van phông tham irnru Ban Lãnh dao v ph bin eác mô hInh mài,
each lam hiu qua, sang kiên CCHC, dé xuât khen thtxông cá nhân và tp the
(02 ttp the, 03 cá nhan) có thành tich trong cong tác CCHC tai Ca quan.
4. Kinh phi thrc hin cong tác tuyên truyn duçic b trI theo dir trà kinh
phi cho hoat dng CCHC näm 2022 và trong nguôn kinh phi hoat dng
thuông xuyên cña co quan.
5. Van phông chü tn phi hcTp các phông, b phn, don vj tham miru
Lãnh dao co quan don doe, kiêm tra, báo cáo và dánh giá kêt qua thirc hin ké
hoach nay cho UBND tinh. Trong qua trInh thirc hin, nêu Co khó khàn,
vuOng m.c phãi báo cáo ngay cho Länh dao phi trách ho.c Tnr&ng ban dé
kjp thñ CO kiên chi dao giài quyêt.
Trên day là K hoch Thông tin tuyên triyn cãi each hành chInh ciia
Ban Quàn l' các Khu cong nghip näm 2022w
No'inhçmn:
- UBND tinh (b/c);
-S&Nivi;
- Các dyn vi, b phn trixc thuc BQL;
- Luu VT, CCHC.

KT. TRUNG BAN
PRO TRU'(ING BAN

