
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc  

S& 55°7KH-UBND Dan Phuv'ng, ngàyc5thángonam 202] 

KE HOACH 
Trin khai thirc hin K hoich s 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 

cua UBND thanh pho ye Cai thiçn, nang cao Chi so Hiçu qua quan trl 
và hành chInh cong cap tinh (PAP!) cüa thành phô Ha Ni nãm 2021 

Thirc hin K hoach s 24tKH-UBND ngày 22/01/2021 cüa UBND thành 
phô Ha Ni ye vic Cài thin, nâng cao chi so Wu qua quán trj và hành chinh 
cong cap tinh (PAPI) cUa thành phô Ha Ni näm 2021; UBND huyn Dan 
Phuqng xây dirng kê hoach to chüc th?c hin nhix sau: 

!. MVC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Nâng cao hiu qua hoat ctng cüa chInh quyn huyn, dc bit là chInh 
quyên cap ca sà, gop phân nâng cao, cái thin Chi so (PAPI) cüa thành phô Ha 
Ni nm 2021 tang It nhât 05 bc so vi nàm 2020. 

- Phát huy s1r tham gia cüa mi tang lap nhân dan vào qua trinh xay dmg, 
thiic thi và giám sat vic thiic thi chInh sách; thirc hin có hiu qua chü dé cong 
tác nàm 2021 cUa Thành phô "K cuang, trách nhim, hành dng, sang tao, 
phát triên". 

A 2. Yeu cau 

- K hoach dugc trin khai rng khp a tt ca các ca quan, dccn vi thuc 
huyn, gàn vài vic thirc hin nhim vii chuyên mon cüa các ca quan, don vj 
thuôc huyn, nhim vii phát triên kinh té - xä hi cüa huyn, xä, thj trân. 

- Các chi s ni dung, ni dung thânh phn thuc Chi s PAPI giao cho mt 
so ca quan, dan vi chü trI tham mini, theo dôi duçic chü dng triên khai thirc hin 
hiu qua; gän vd nhim v11 chuyên mon và linh virc quãn 1, ph1i trách. 

II. NQI DUNG 

1. Cong tác thông tin, tuyên truyn 

- Ni dung tuyen truyn cn tp trung trong nàm 2021: 

+ Các ni dung lien quan trirc tip dn quyn lçii, nghia vii cüa nguai dan 
trong kS' bâu c1r dai biêu Quoc hi khóa XV và to chüc bâu dai biu Hi dông 
nhân dan các cap nhiêm k' 2021 - 2026. 

+ 10 chixang trmnh hành dng toàn khóa cüa Thành üy Ha Ni và các K 
hoach cüa UBND Thành phô, Ké hoach cüa UBND và các van bàn, huàng dn 
cUa các ca quan, dan vi thuc Thành phO triên khai thirc hin, các chuang trinh 
hành dng cüa Huyn üy, các van bàn cüa UBND huyn. 

UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAN PHTfONG 
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+ Vic trin khai thirc hin 02 Nghj quyt cüa Qu& hi: s 97/2019/QH14 
ngày 27/11/20 19 ye thI diem to chirc mô hInh chinh quyên do thj tai  Thânh phô 
Ha Ni và s 1 15/2020/QH14 ngày 19/6/2020 ye thI diem mt so cc chê, chInh 
sách tài chInh - ngân sách dc thu dôi v&i thânh phô Ha Ni. 

+ Quan dim, quyt tam, n lire khc phiic khó khàn và kt qua phát trin 
kinh té, an sinh xã hi, djch vi công, bão v môi triiing, phông chông tham 
nhUng, trách nhim giãi trInh... cUa huyn trong bôi cánh phông, chông djch 
Covid-19. 

- Phát huy hiu qua các hInh thi'rc thông tin, tuyên truyn truyn thong, tnirc 
quan (Truyên hInh, sách, báo, dài truyên thanh, pano, khâu hiu, bang tin, t 
rcii...); tuyen truyên trirc tiêp (hi hçp, hOi nghj, tiêp xüc ci tn, sinhhot cüa các 
to chi'rc xâ hi, thông qua can b thôn, to dan phô, ciim dan cii...) dông th&i khai 
thác các hInh thüc tuyên truyên hin di, üng ditng cOng ngh thông tin (CNTT), 
phü hcrp vi xu huóng phát triên cüa xä hi, diêu kin kinh tê, trInh d dan trI, xu 
hm9ng cüa t&ng khôi dôi tuçmg và tüng khu virc dan cii (các mang xà hi, các irng 
ding trên din thoai thông minh...). 

- Tang ci.r&ng thài hrçng tuyên truyn, tn sut tuyên truyn t&i cong dng, 
tâi các khu virc dan cii, tâi t.n ngui dan. Các ca quan, dcmvj chü dng ye thii 
diem thông tin, ni dung thông tin, tto diêu kin thun 1çi dé ngiii dan de dâng 
tiêp cn thông tin. 

- Chü tr9ng sir chü dng, kjp thi, chInh xác, có tInh djnh huóng dii 1un 
trong cOng tác tuyên truyên, thông tin tâi ngithi dan. Tang ci.thng each thuc truyên 
thông 2 chiêu, có tisang tác vâi ngiii dan; chi dan each thirc, dja diem, th&i gian 
tiêp cn thông tin; hixóng dan ngithi dan xü l thông tin. 

2. T chfrc thrc hin tt nhfrng ni dung trQng tam gn vó'i thtic hin 
nhim vy chuyên mon và nhim viii chInh trj cüa don vi 

a) DM yâi các co quan chuyên mon 

- Tuyên truyn trong di ngü can b, cOng chüc, yiên chuc, ngithi lao dng 
ye Chi so PAPI; trách nhim tham gia các ni dung, nhiêm yu gop phân nâng 
Chi so PAPI cüa Thành phô. 

- Thirc hin t& nhim vii chuyên môn, hoàn thành dung tin d yà dam an 
chat h.rqng các ni dung chiicmg trInh, ké hoach cOng tác cüa cor quan, dan vj. 

- Tang cu&ng img diing CNTT, rut ngn thii gian, nâng cao cht Ii.rgng giãi 
quyet TTHC dOi vâi nguii dan và doanh nghip. 

- Tham mini v&i UBND huyn và thirc hin t& vic tuyn diing, si.'r diing yà 
quân l di ngU can b, cOng chirc, yjén chuc cüa cor quan, dun vj; nâng cao chit 
hrqng chi dao diêu hành cüa di ngü can b, chat lixçng tham mini cüa di ngU 
cOng chirc, chat hrcmg phiic vii cüa di ngfl yin chirc yà nguäi lao dng. 
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- Lam t& cong tác phông chng tham nhüng trong c quan, don vj; thçrc 
hin tOt cong tác tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu nti, to cáo, tiêp thu và phãn hôi 
kjp thai các kiên nghj cüa cong dan dOi vói c quail, dun vj. 

b) Di vói UBNID các xâ, thj trn 

- Tip tiic thirc hin tot cong tác tuyên truyn tói ngi.ri dan v nhng k& 
qua, nhftng no 1c cüa chInh quyén Thành phô, huyn, xã, thj trân trong phát triên 
kinh tê - xã hi, phông chông tham nhting, thiic hin dan chü cci s&; các Luât, 
Nghj djnh, van bàn du&i Lut lien quan trirc tiêp den ng1xYi dan nhàm nâng cao 
thi'rc trách nhim cüa toàn xã hi trong thirc hin dan chü, nâng cao thrc song và 
lam vic theo Hiên pháp và pháp lust. 

- Nâng cao k 1u.t, k cucing hành chInh; trách nhim và cht 1uçing thirc 
thi Cong vii cüa di ngü can bi, cong chcrc; dam bão hoat dng cüa b may chInh 
quyên cap xä chuyên nghip và hiu qua. Nâng cao chat lixgng thixc hin cci chê 
mt cüa, cci chê mt cira lien thông trong giãi quyêt TTHC cho to chirc, cong dan. 

- Th?c hin dung, dü v cong khai, minh bach các nti dung thuOc trách 
nhim cüa chInh quyên dja phuong; dê cao trách nhirn cüa Chü tjch UBND xã, 
thj trân trong giãi quyêt nMng vi.róng mac cüa ngi.thi dan, tp trung giâi quyêt có 
hiu quãnhtng khiêu nai,  to cáo, phàn ánh, kiên nghj cüa to chüc, cong dan; tang 
cu&ng dôi thoai trrc tiêp và thirc hin nghiêm tt'ic chê d tiêp cOng dan; tao diêu 
kin thu.n lçii dê nguJi dan tham gia nhiêu han vào qua trInh hoach djnh cci ché, 
chInh sách; tham gia xay drng quy hoach, kê hoach phát triên cña dja phuong và 
Thành phô va cüa huyn. 

- Phát huy vai trô giám sat cüa Mt trn TO quOc, các tO chic chInh trj - x 
hi va quail chüng nhân dan; tang cung các hInh thc nàm thông tin, nàm bat 
kiên dánh giá cüa ngu?ñ dan dOi vói hoat dng cüa chInh quyOn da phu'ong; 
nghiêm tue thirc hin quy djnh ye dôi thoti gina chInh quyên và nhân dan, chInh 
quyên và các doàn the chInh trj - xà hi, dôi thoai vâi to chüc, cong dan ye giái 
quyét TTHC. Tang eithng ma rng dan chü trirc tiép, nhât là a các lTnh virc mói, 
phirc tap; tao diêu kin dé nhân dan tham gia cong tác xây dirng chInh quyên, 
tham gia quàn l nhà nu&c và xä hi. 

- Nâng cao chit krçing, hiu qua hoat dng thirc hin các chuang trInh phOi 
hap hoat dng giüa các cci quan, dun vj, doàn the trong cong tác xây dirng nên 
quôc phông toàn dan, an ninh nhân dan vng manh. Tiêp tiic day manh phong trào 
toàn dan tham gia báo v an ninh To quOc. 

c) DOi vOl eác dun vj sr nghip 

- Tuyên truyn trong di ngii viên chüc, nguai lao dng v các ni dung 
cüa Chi so PAPI, xác dnh nhim vii, trách nhim cüa các dun vj sr nghip thuc 
huyn trong thixc hin chi'rc näng, nhim vii; trong thirc hin các djch vii cOng, 
dóng gop vão vic cái thin, nâng cao Chi so PAPI cüa Thành phO. 
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- Chü dng trong cong tác cãi each hành chInh (CCHC) cia dcn vj; câi tin 
quy trInh lam vic; l.'rng dvng khoa hc cOng ngh, cong ngh thông tin nhäm 
nâng cao chat luqng djch vi cüa dcm vi. 

3. Kim tra, giám sat vic thirc hin K hoch 

- Tang cuông cong tác thanh tra, kim tra; chü tr9ng kim tra dt xut, chii 
trong kiêm tra trirc tiêp tâi UBND xä, thj trân, thôn, to dan phô. Các ca quan 
chuyên mon thuOc huyn chju trách nhim to chüc kiêm travê nghip vii chuyên 
ngânh theo ngành dcc thuc iI'nh virc quãn l; tham mi.ru, kiên nghj UBND huyn 
chân chinh kjp thai các sai phm, thiêu sot ye chuyên mon thuc linh virc ph 
trách, quãn l. 

-Chü dng, linh hoat trong hInh thirc kim tra, thi gian kim tra, phmmg 
thrc kiêrn tra dôi vói các cci quan, don vi thuc huyn tang cumg phôi hçip các 
ngãnh dê lông ghép phü hçip vic kiêm tra thirc hin ni dung Cal thin chi so PAPI 
vao ni dung kiém tra cüa các doàn cong tác: Kiêm tra CCHC, kiêm tra cOng vi 
theo Kê hoach. 

- Kim tra di dôi vOi vic hurng dn chuyên môn; chn chinh kjp th?ñ các sai 
pham, thiêu sot trong thuc thi nhiêm vu, dac biêt o' cap chrnh quyên ca so', chi dao 
hoc kien nghj khäc phiic các ton t?i  có th?yi hin cii the; tái kiêm tra vic khäc phic 
ton t?i  dôi vài các dan vj dâ duqc hem tra tnthc day. 

- Sir diing kt qua kim tra và dua ni dung thirc hin K hoach vào tiêu chI 
xác djnh Chi so CCHC näm 2021 cüa các Ca quan, dan vi trên dja bàn huyn. 

4. Thrc hin cong tác phi hqp, thông tin, báo cáo 

- Phông Ni vi huyn, UBND các xâ, thj trn chü dng phi hgp vói Uy 
ban Mt trn To quôc và các to chüc doàn the các cap trong vic triên khai thirc 
hin quy ché dan chü & co' s&; trong his&ng dan, don dOc, giám sat, kiêm tra, to 
churc thuc hiên các nhiêm vu thuôc Kê hoach. 

- Thirc hin ch dO thông tin, báo cáo theo yêu c.u. 

III. TO CHUC THIIC HIN 

1. Các cr quan chuyên môn, do'n vj sir nghip trixc thuOc UBND huyn, 
IJBND cac xa, th: trn 

- Trên co s& các nOi  dung cUa K hoach  nay, can ci'r chüe nàng, nhim v1i, 
dc diem tInh hInh cüa ca quan, dan vj ci the hóa, xây dirng ké hoach (baii /zành 
trithc ngay 15/3/2021), chü dng triên khai thirc hin theo nhim vii và thâm 
quyên, gàn vâi vic thic hin nhim vi chuyên mon cüa ca quan, dan vj. 

- Thu tru&ng các ca quan, dan vj, Chü tjch UBNID các xã, thj trn trrc tip 
chi do, chju trách nhim trithc Chü tjch UBND huyn ye vic thrc hin Ké 
hoach nay, coi day là mOt  nhim vii trçng tam cüa ca quan, don vj mInh. Báo cáo 
UBND huyn ye két qua thc hin Kê hoach (qua Phông NOi vii) tru'&c ngày 
30/10/2021. 
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- Ngoài các nhim vy trên, C/,ü Ijc1z UBND cdc xâ, thj trn: 

+ T chüc thirc hin cty dü các nhirn vii cii th tai  Biu Tng hp nhim 
v11 do các cci quan thuc huyn chü trI (kern theo Kê hogch). 

+ Thixng xuyen don d,c, theo dôi, trirc tip chi do thirc hin tai  dja 
phi.rang; chü ctng phôi hçp vâi Uy ban Mt trn To quôc cüng cap huàng dan, 
don dôc, giám sat, kiêm tra cong tác thirc hin t?i  các thôn, tO dan phô trên dja bàn 
trong vic triên khai thirc hin quy chê dan chü a cci s&. 

2. Phông Ni vi huyn 

Là ccr quan tham mixu giüp UBND huyn chi do t chirc trin khai thirc 
hin Kê hoch nay; theo döi, don doc, kiêm tra, tOng hçip tInh hInh và két qua 
thirc hin Kê hoch nay, xây dirng báo cáo UBND Thành phô tru'óc ngày 
15/11/2021. 

Dua kt qua thirc hin K hoach nay thành mt ni dung dánh giá trong 
tiêu chI thành phân dé xác djnh Chi so CCHC näm 2021 cia các cci quan chuyên 
môn, UBND các xä, thj trân thuc huyn. 

3. Thu trtrông các co quan chuyên mon và cong an huyn có trách nhim 
thrc hin CáC nii dung trong biêu tang hQp kern theo K hoich (Co biêu nhiçrn 
vu kern theo Ké hoach) 

- Chü dng trin khai thc hin nhim vit theo thm quyn, gn v&i vic 
thirc hin nhim vii chuyên mOn cüa ngành, dm vj näm 2021. 

- Hrnrng dn nghip vi chuyên mon di vai UBND cac xã, thj ti4n; theo döi, 
don doe, huâng dn các dcm vi thirc hin nhiêm v thuc ngành, linh virc phii trách. 

- Chü dng xây dmg eác quy ch phi hgp cOng tác, phi hqp thirc hin 
nhiêm vii, chuyên dê; trao dôi thông tin thi.thng xuyên, phôi hcp chat chê vâi 
Phông Ni vi, chü dtng tham muu UBND huyn hoc dê nghj các cci quan lien 
quan thành 1.p các doàn cong tác, các to cong tác chuyên dê (neu can thiêt). 

- Chju trach nhim tng hçp kt qua thirc hin trên toàn huyn di vói cac 
nhiêm vii ctuçc phân cOng vai trô chü tn ti Biêu Tong hçxp nhim v1i cüa Kê 
hoach, báo cáo UBND huyn (qua PhOng Ni v1i) tru'ó'c ngày 30/10/2021. 

• A •A P. 4e Be ngh Uy ban Mit trn To quoc Vtçt Nam huyçn Ban Phlrç)'ng 

Huàng dn Uy ban Mt trn t quc các xa, thj trn phi hçp vói UBND 
cñng cap trong vic tuyên truyén ye ni dung, mic dIch, nghTa cüa Chi so PAPI 
và trách nhim cUa chInh quyên trong vic thirc hin nhirn v1i ti Kê hoach nhäm 
nâng cao Chi sO PAPI cüa Thành phô. 

Phi hçip vâi UBND huyn thiic hin giám sat có hiu qua vic trin khai 
thc hin Ké ho.ch nay cUa các cor quan, don vi thuc huyn. 
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5. D ngh Ban Tuyên giáo Huyn üy, Ban Dan vn Huyn ily 

PMi h9p vOi UBND huyn thirc hin thông tin, tuyên truyn K hotch nay; 
lông ghép thirc hin các nOi  dung gàn vâi thirc hin cong tác dan v.n chInh quyên, 
thrc hin quy chê dan chü a co sa. 

Trén day là K hoach Thuc hin K hoach s 24/KH-UBND cüa UBND 
thành phô ye Cãi thin, nâng cao chi sO Hiu qua quãn trj và hành chInh cong cap 
tinh PAPI; trong qua trInh thirc hin, nêu phát sinh khó khn, vuó'ng mac, các cci 
quan, don vj phàn ánh kjp thai ye UBND huyn (qua Phông Ni vii) dê xem xét, 
chi dto./. 

Noi nhân: 
- SONôi vi.i TP. HàNi; 
- TT. Huyn u, HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các cc quan, don vi thuOc huyn; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Luu: VT, NV 
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4.. CONG NHIM V1 CJ THE CUA CAC C QUAN, DON V 
h IVI-T TTD7t1fl /,v) /r rrrnri-' I----- 

- ,, 

, / i - , / u. / &Z i uuu UDI vLi nuyen ran J-nuO'ng) 
TT Chis6nidung \z . 

'' ' 
Nhiêmvu Co quan, don vi chü 

trl tham mini, dau 
m6i theo döi, don dc 

thirc hiên 

* 

dan & cp co' s& 

Tn thrc cong dan Tham misu K hoach va t chirc thuc hin K hoach nãng cao hiu bitt cüa 
ngi.ri dan v các chInh sách pháp 1ut hin hành, v h thng chInh trj 

Phông Van hóa Va 

Thông tin 

Tham gia cüa ngtrbi  
CG hOi  tham gia Tham mru K hoach va t chirc thrc hiên K hoach t chi'rc bu cr Qu6c hôi 

HDND 2021 Phông NOi  vi 

Chit lircing bu Gil 
 thôn, t6 dan ph6 

Kim tra, giám sat viêc thuc hiên bu cr tru0ng thôn, t dan ph tai  100% 
Phông Ni vi 

Dóng gop tir nguyen 

Tang cmg quãn 1, hrnrng dn, thi1rc hin kim tra 100% xA, thj trn v vic 
dong gop các khoãn vein dng, qu xã hi, xây dmg, tu si'ra các cong trInh 
cong cong; deim bão sir diing, quãn 1 các khoãn dóng gop cüa ngilii den dugc 
cong khai, minh bach 

Phông Tài chInh - K 
hoach 

2 
Cong khai minh bch 

trong hoach djnh 
chInh sách 

Tip can thông tin 
Lap K hoach va t chüc thirc hin K hoach v tang ctthng tInh chü dng cüa 
chInh quyén trong vic cung cp thông tin tOi ngui d ye chlnh seich pháp 
1ut 

PhOng Van hOa và 
Thông tin 

Cong khai danh sách 
h nghèo 

Xây dirng K hoach va t chirc thrc hin vic râ soát, bInh xët, cong nhn vâ 
h trg hO ngheo cüa huyen näm 2021 

PhOng Lao dng 
Thuang binh và XA hOi 

Cong khai thu, chi 
ngein sách cp xâ 

Xeiy dung van ben huOng din UBND cp xâ v cong khai thu chi ngein sách 
xä; t chirc kim tra vic thirc hin tth 100% xã 

Phông Tài chInh - 
hoach 

Quy hoach, k hoach 
sir di,ing dat; giá bi 
thung thu hOi dt 

- Tham mmi UBND huyên xây dirng van ban hiró'ng d.n cp xã v cOng khai 
trong quy hoach, k hoach sr dçing dat 

- Kirn tra viéc thirc hin cong khai trong quy hoach, k hoach sir ding dAt; 
kim tra vic si:r ding dat sau thu hi dn 100% các xä có dAt thu hi 

PhOng Tâi nguyen và 
Môi tril?Yng 

• 

Trách nhim giãi 
trinh vói ngirôi dan 

Mrc dO và hiu qua 
trong tiê XUC VOl 
chinh quyên 

Lp K hoach và t chüc thrc hin K hoach dão tao, bi du&ng dOi ngü can 
bO HDND, UBND, can bô doàn th cAp xã, trirng thônIt trtxông dan ph6 Phông NOi v11i 
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Giâi dáp khi&i nai, 
t cao, ldiüc m&c 

nguôi dan 

Lp k hoach kim tra, giám sat và thc hin kim tra, giám sat cong tác tip 
dan va giài quyt khiu nai,  t6 cáo cüa 100% cac c quan, don vj thuc huyn Thanh tra huyn 

Tip cn djch vi tu 
pháp 

Lp Kê hoach va t chüc thc hin K hoach Tang cithng các giai pháp h trçY 
nguai dan tip can các djch vii tii pháp Phông Tu pháp 

4 
IUm soát tham 

nhüng trong khu vi•rc 
cong 

Kim soát tham 
nhüng trong chInh 
quyên dja phixcmg 

Thng cring các kênh tip nhn thông tin th giác, phãn ánh; xr 1' kpthai, 
cong khai kêt qua x1r 1 tham nhiing trong si'r ding cOng qu5 và giái quyêt các 
djch vi hành chinh cong x UBND cap huyn, cap xà 

Thanh tra Thành ph 

Kim soát tham 
nhing trong cung 
üng djch vu y tê 

Tang ciiôrng các kênh tip nhn thông tin t6 giác, phãn ánh; xü 1 kjp thai, 
cong khai kêt qua xr 1 ye thai dO phiic vii, cMt lucmg phiic vi2i, tham nhüng 
trong khám chUa bnh a các co si y tê cong 1p trên dja bàn huyn 

Phông Y t 

Kim soát tham 
nhtng trong cung 
ing djch i cong 
Giáo diic  tiu hQc 

Tang c1IYng cac kênh tip nhn thông tin t6 giác, phãn ánh; xCr 1 kjp thai; 
cong khai két qua xü 1 v thai dO phiic vii,  chit lircmg phic vii,  tham nhCing 
trong các Co si giáo diic  tiêu h9c cong 1p trên Cong thông tin din tir cüa 
huyn 

Phông Giáo dye  và Dào 
to 

Cong bang trong 
tuyên ding vao khu 

virc cOng 

Tang ctrOng cac kênh tip nhn thông tin tó giác, phãn ánh; xr 1 kjp thai; 
cong khai kêt qua xtr 1 tiêu circ  trong tuyn ding cong chrc, viên chrc trên 
Cng thông tin din tr cüa huyn 

Phông Nci i 

Quyt tam phông 
chông tham nhiing 
cña chinh quyM 

Cong khai các kêt 1un thanh tra, kiêm tra, xü 1 vi phm ye tham nhflng len 
Cong thông tin din tr cUa huyn Thanh tra 

Thu tiic  hành chInh 
cong 

Vic giai quyet 
TTHC & cap xa 

Xây dirng Kê hoach kim tra, trong do tp trung, tang cirang kim tra BO phn 
MOt cüa và giái quyt TTHC i& cap xà d6i vai các thu tic chüng thirc, cap 
phép xây dmg; chng nhn quyén sü dmg dt; các djch vii  hành chmnh cap xA 

Phông Ni vçi huyn 
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Y tê cOng 1a 
Lp K hoach và t6 chüc thc hin K hoach Nãng cao cht luçing khám chia 
bnh a co s& Y th cOng 1p trén dja bàn huyn Phông Y tê 

Cung frng djch vi 
cong 

Giáo dc tiu hc 
cOng 1p 

Lp K hoach và t6 chi'rc thirc bin Kê hoach Nãng cao chat hrcxng dy và hoc, 
dam báo co S& 4t chAt, môi tnr&ng an toàn lành mnh trong nhà trithng bâc 
tiu h9c 

PhOng Giáo dc và Dâo 
tao 

Cc, s& h thng can 
bàn (din sinh hoat) 

Lp Kê hoach va t chirc thirc hin K hoach dam báo thuang xuyên, chAt 
lucing trong cung i'mg din sinh hoat cho ngu&i dan 

Cong ty Din 1c Dan 
Phucing 
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Ccisâhthng can 
bàn (Thu gom rae 

thai) 

- Lp Ké hoi.ch va to chirc thisc hin Kê hoch thu gom và xir 1' rác thai cüa 
huyn Phông Quan I do thj 

Co s& h t.ng can 
bàn (rnrâc sach  sinh 

hoat) 
- Lp K hoach va t chrc thirc hin K hoach cung cp rnrâc sach  cho ngithi 
dan trên dja bàn huyn Phông Quàn l do thj 

An ninh, trt tu khu 
dan 

Lp K hoach  và t chirc thrc hin: K hoach dy manh phong trào toàn dan 
bão v an ninh T quc a khu dan Cu; K hoch v kim tra vic thrc hin 
cong tác phOng cháy cha cháy và ciru nn ciru h trên dja bàn huyn flàfll 
2021 

Cong an huyn 

7 Quãntr!moitruong 

Nghiêm tñc trong 
bão v mOi tnxang 

Lp K hoach và t chüc thrc hiên K hoach kim tra, thanh tra vá xi pht vi 
phtm hành chInh trong lTnh virc bào v môi truông di vOi the co s& san xuât, 
kinh doanh, djch vu trén dja bàn và thu phi bão v môi tnx?mg di vâi nuàc 
thai cong nghip 

- Tiêp tue triên khai cac giái pháp giàm thiêu ô nhim môi tnthng, can bang 
gitta báo v môi tru&ng và phát triên kinh t; trin khai thirc hin K hoach 
hành dông tang trumg xanh thành phô Ha Ni dn nãm 2020, dinh huàng dn 
nam 2030 

Phông Tài nguyen và 
Môi tnxang 

Chat Iucmg rnrâc 

Chit hrcmg không 
khI 
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Tip cn va sir ding 
Internet tai  dja 

phuong 

Phi hçp vai các nha cung c.p gia tang nhiu üng diing, djch vi trên môi 
trtrrng Internet dn ngl.r&i dung, tao  tin d t& khi trin khai chinh quyên do 
thj và thành ph thông minh 

Phông Van hóa và 
Thông tin 

Quãn tn diên tir 
Sir diing Cong thông 
tin diên tü cüa chInh 
quyn dja phuong 

Rà soãt, lap k hoach và t chc thrc hin K hoach Náng cao ch.t lung 
Cong thông tin din tir huyn 

Phüc dáp cüa chinh 
quyén qua cong 

Thông tin din tr 

Thrc hin tip nhn và phàn hi sau 24h di vài 100% kin nghj, phán ánh 
qua COng; tham muu UBND giao các don vl lien quan trã lOi cong dan sau 7 
ngày 

Van phOng HDND và 
UBND huyn 
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