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UBND TỈNH VIÑH PHÚC  
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số: 38 /KH-STP 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc  

 

                    Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 06  năm 2018 

 
KẾ HOẠCH 

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 

 

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 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; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính; Kế 

hoạch số 03/KH-STP ngày 08/01/2018 của Sở Tư pháp Vĩnh Phúc về thực hiện kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2018,Sở Tư pháp ban hành kế hoạch truyền thông về 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo niềm tin, 

sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách thủ tục hành chính(TTHC). 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân 

tiếp cận, thực hiện. 

- Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của cơ 

quan hành chính nhà nước, cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó góp 

phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên 

nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC. 

- Phát huy vai trò của truyền thông, báo chí qua Cổng thông tin điện tử Sở 

Tư pháp, bản tin tư pháp, tập huấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu 

động…trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu 

quả của tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát TTHC. 

2. Yêu cầu 

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

cầu, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 
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- Phổ biến nội dung kiểm soát TTHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, 

sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của cơ quan và từng đơn vị. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các 

nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; 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; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; công tác tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy 

định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương 

và địa phương. 

- Những kết quả đạt được của công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm 

soát TTHC; 

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ 

luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ 

quan hành chính nhà nước. 

2. Hình thức 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, các báo đài Trung ương thường trú tại tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử Sở Tư pháp, bản tin tư pháp... 

- Lồng ghép nội dung các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến giáo 

dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động đểtuyên truyềnpháp luật về kiểm soát TTHC 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân; kết hợp lồng ghép hoạt động 

kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. 

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại trụ sở làm việc của 

cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm 

hiểu thông tin. 
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- Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, 

tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. 

3. Thời gian thực hiện 

Thường xuyên trong năm 2018. 

4. Kinh phí thực hiện 

Trong nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị năm 2018. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng 

các tổ chức sự nghiệp trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị. Nâng cao chất lượng 

thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

Chủ động, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo, 

đài để vận động cán bộ, viên chức, Nhân dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tích cực tham gia vào các quy 

trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất 

lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC. 

2. Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp 

Thực hiện tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát 

TTHC; cập nhật, đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, điển hình trong việc 

thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. 

3. Văn phòng Sở là đầu mối đăng tải thông tin, nội dung, hoạt động truyền 

thông trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

kế hoạch; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018; 

yêu cầu Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng 

các tổ chức sự nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm 

túc Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo);  
- Các tổ chức TMTHCMNV; 

- Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc; 

- Cổng TTĐT Sở (để đăng); 
- Lưu: VT,VP(PA.19b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Kim Thị Ánh 
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