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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-SXD                  Bắc Kạn, ngày         tháng  02  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách  

thủ tục hành hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và 

cải cách thủ tục hành chính năm 2020. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của ngành, Sở Xây dựng xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông 

về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2020 

với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh và 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công 

tác cải cách hành chính. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, người lao 

động trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện cải cách hành 

chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành 

chính của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục 

hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác 

với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan. 

- Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục 

hành chính phải luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trực thuộc Sở. 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính và cải cách hành chính tại đơn vị do mình quản lý.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 
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(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 

truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành 

chính năm 2020 đã ban hành đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng. 

- Căn cứ theo Kế hoạch này các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức thực hiện phối hợp với Văn phòng Sở triển khai các nội dung công tác tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính và cải cải cách thủ tục hành chính năm 2020 tới cán bộ, công chức, người lao 

động của đơn vị.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:     

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các đơn vị thuộc Sở (t/h);                                                                    

- Lưu: VT, VP.                                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số      /SXD-VP ngày      tháng 2 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) 

 

TT Nội dung tuyên truyền Hình thức tuyên truyền  Đơn vị chủ trì 
Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian          

thực hiện 

I Tuyên truyền về thủ tục hành chính 

1 

Công khai thủ tục hành chính trên 

cổng thông tin điện tử của đơn vị tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

Thủ tục hành chính được đăng tải 

công khai trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Xây dựng 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

trong năm 2020 

II Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC 

1 

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền 

cho cán bộ, công chức trong đơn vị 

nắm rõ các nội dung liên quan đến: 

- Trách nhiệm của cơ quan thực hiện 

thủ tục hành chính; 

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức 

Lồng ghép trong các buổi họp, 

giao ban cơ quan, sinh hoạt tập 

thể; lồng ghép vào chương trình 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật của cơ quan; trong công 

tác kiểm tra quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

trong năm 2020 
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được phân công thực hiện thủ tục 

hành chính; 

- Các hành vi phải công khai, xin lỗi 

đối với cán bộ, công chức tiếp nhận 

và giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính; 

- Các hành vi phải công khai, xin lỗi 

đối với người đứng đầu của cơ quan, 

đơn vị, địa phương; 

- Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thực 

hiện thủ tục hành chính. 

III Tuyên truyền về nội dung kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính 

1 

Tuyên truyền về tình hình, kết quả 

thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính 

của đơn vị, địa phương và nội dung 

các quy định, thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng 

Tin bài Văn phòng 

Các phòng 

chuyên môn 

thuộc Sở 

Thường xuyên 

trong năm 2020 
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