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KẾ HOẠCH 

Phối hợp thực hiện chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính”  
trên Hệ thống truyền thanh cơ sở và Trang thông tin điện tử huyện 

 năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch 280/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện 

Hữu Lũng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-VP ngày 19/01/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch Phối hợp thực hiện chuyên mục “Cải 

cách thủ tục hành chính” trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh năm 2022. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung 

chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Hệ thống truyền thanh cơ sở và 

Trang thông tin điện tử huyện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Hệ thống 

truyền thanh cơ sở và Trang thông tin điện tử huyện năm 2022. 

2. Yêu cầu 

2.1. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên và 

liên tục về hoạt động và hiệu quả của công tác  cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức theo dõi, giám sát 

việc thực hiện.  

2.2. Lồng ghép thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện cải 

cách TTHC; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện với thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước  về cải cách 

TTHC; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC. 

2.3. Kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác 

kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC; nhắc nhở những nơi chưa thực hiện kịp thời, chưa đáp 

ứng yêu cầu, quy định. 
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2.4. Bảo đảm duy trì ít nhất 02 tin, bài/tháng và kịp thời tuyên truyền các 

hoạt động, sự kiện về hoạt động kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Quý I  

1.1. Giới thiệu các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách TTHC; kiểm 

soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC (có danh mục văn bản kèm theo).  

1.2. Tình hình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác 

cải cách TTHC; kiểm soát TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thực hiện 

nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC năm 2022. 

1.3. Phản ánh việc triển khai Đề án cải cách TTHC huyện Hữu Lũng giai 

đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Đề án đổi 

mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. 

1.4. Việc khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng 

cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên 

thông; 

1.5. Việc số hoá, cập nhật hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống 

một cửa điện tử của tỉnh, nhất là đối với cấp xã. 

2. Quý II  

2.1. Tập trung tuyên truyền về nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, 

đặc biệt là các hồ sơ phát sinh đối với cấp xã. 

2.2. Tình hình và tiến độ thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để 

đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 

2020-2025 tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Quý III  

3.1. Tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

3.2. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nộp và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến. 
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4. Quý IV  

Tập trung phản ánh kết quả triển khai thực hiện các nội dung sau: 

4.1. Kết quả tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp 

xã; kết quả việc thực hiện; kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; 

kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC trên địa bàn huyện năm 2022. 

4.2. Kết quả số hóa hồ sơ giấy tờ theo Kế hoạch;  

5. Các nội dung khác 

Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phản ánh tình hình, kết quả thực 

hiện các nội dung sau: 

5.1. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định, TTHC trên địa bàn 

huyện (địa chỉ, số điện thoại, cách thức phản ánh kiến nghị về quy định, TTHC). 

5.2. Việc tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hay 

còn gọi là "4 tại chỗ") tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

5.3. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm 

hay và những sáng kiến trong cải cách TTHC; phê phán những tồn tại, hạn chế 

và những ngành, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác kiểm soát TTHC. 

5.4. Xây dựng tin, bài, phóng sự phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các 

hoạt động kiểm soát TTHC tại từng thời điểm cụ thể, như: Hội nghị tập huấn và 

các hoạt động khác liên quan tới cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả công bố, công khai TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn huyện… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện chuyên mục “Cải cách thủ tục 

hành chính” trên Hệ thống truyền thanh cơ sở và Trang thông tin điện tử huyện 

năm 2022 để xây dựng tin, bài, phóng sự bảo đảm chất lượng về nội dung, thời 

gian thực hiện theo yêu cầu của Kế hoạch.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 
- Trung tâm VHTT&TT huyện; 
- Trang TT điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong  
 


		2022-02-14T15:47:39+0700


		2022-02-15T16:41:46+0700


		2022-02-15T16:41:46+0700


		2022-02-15T16:41:46+0700




