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Dan Phwçtng, ngày 40 tháng 8 nàm 2021 

KE HOACH 
• A A. • • A •A A Trien khai Be an Boi mo'i viçc thurc hiçn co' che m9t cira, 

A • A A • • ' m9t ctra lien thong trong giai quyet thu tiic hanh chinh 
trén dla bàn huyn Ban Phu'çrng 

Thirc hiên K hoch s 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 cCia UBND 
Thành phô ye vic triên khai Dê an "Dôi mói vic thirc hin cci chê mOt cira, 
mt cira lien thông trong giái quyêt thu tic hành chInh" (sau day gi tat là 
Dê an) trén dja bàn thành phô Ha Ni, UBND huyn xây dirng ké hoch 
thirc hin Dê an trên dja bàn huyn Dan Phinyng nhu sau: 

I. MVC  BICH, YEU CAU 

1. Mic dich 

Dam bão trin khai kjp th&i, thng nMt và hiu qua các ni dung cüa 
Dê an theo quy djnh ti Quyet djnh so 468/QD-TTg ngày 27/3/2021 cUa 
Thu tithng ChInh phü trén dja bàn huyn Dan Phixçmg, gop phân thirc hin có 
hiu qua rnic tiêu cãi cách thu tVc hành chInh cüa huyn, nâng cao chat luqng 
phic vi to chrc, cá nhân trong giãi quyêt thu tçic hành chInh (TTHC) theo 
huàng không ph thuc vào dja giâi hành chmnh, gän vâi so hóa và sfr diing kêt 
qua so hóa ho so, giây ti, kêt qua giái quyêt TTHC, hInh thành cOng dan so, 
doanh nghip so trén dja bàn huyn. 

2. Yêu cu 

- Xác djnh ciii the các nhiêm vii, mvc tiêu, tin do triên khai và trách 
thim cüa các co quan, don vi thuc huyn trong vc thirc hin các ni dung cüa 
Kê hoach. 

- Bào dam sir phM hqp chat chê giüa các co quan, don vi thuc Huyn và 
diêu kin dê thirc hin hiu qua Kê hoach. 

- Don déc, tháo gei khó khàn, vu&ng mc kjp thñ trong t chüc thirc hin; 
phát huy vai trO chü dng, tIch C1r1C cüa các co quan, don vi dam báo vic triên 
khai thi.rc hiên các nôi dung dê ra trong Kê hoch và theo dung tiên d, 1 trInh 
cüa Thành phO. 

3. Thôi gian thtrc hin 

Tr nàm 2021 ctn ht nàm 2025. 

II. NQI DUNG 
• A 'A A A •A • A -, • • A 1. Hoan thien vlçc so hoa ho so', giay to', ket qua giai quyet TTHC va 

gàn vic s boa ho so', giy tô, kt qua giãi quyt TTHC vói qua trInh tip 
nhn, xir I h so' hành chinh vol qua trInh tip nhn, xfr l h1 so' hành 
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chInh tii B phn Mt cfra, to co s& hInh thành dü Iiu sng, sch, dii và 
chinh xác 

1.1. Thirc hin vic s hóa kt qua giâi quyt TTHC con hiu hrc theo quy 
djnh cüa Nghj djnh so 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh phü ye thrc 
hin thu tic hành chInh trén môi trumg din tr 

a) Thi gian và miic tiêu nhim vii 

Tü näm 2021-2024: Mi näm hoàn thành 25% s hOa kt qua giãiquyt 
TTHC cOn hiu lirc thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap huyn và cap xã; 
dam bâo dat t 1 hoàn thành 100% trtthc näm 2025. 

b) Phân cong nhim viii 

- Co quan chU trI trin khai: PhOng Van hóa và Thông tin huyn; 

- Co quan phi hcp: Van phOng HDND và UBND huyn, các phOng, ban, 
ngành lien quan; 

- Co quan thirc hin: Các phOng chuyên mon thuc UBND huyn, UBND 
các xã, thj trân. 

1.2. Tt chirc trin khai thirc hin quy trInh s hóa h so, giy t, kt qua 
giãi quyêt TTHC trong qua trInh tiêp thin, xü 1 TTHC tai  B phn Mt ci:ra 
huyn và B phn Mt ci:ra các xa, thj trân 

a) Th?:ii gian và miic tiêu nhim vii 

Tr nàm 2023 - 2024: T chc trin khai quy trInh s hóa hi) so, giy th, 
kêt qua giãi quyêt TTHC ti 100% B phn Mt c1ra huyn và B phn Mt ci:ra 
các xa, thj trân. 

b) Phân cong thim vi1 

- Co quan chü trI trin khai: Van phOng HDND và UBND huyn; 

- Co quan phi)i hçrp: PhOng Van hóa và Thông tin huyn; các phOng, ban, 
ngành có lien quan; 

- Co quan thirc hin: Các phOng chuyên mon thuc UBND huyn, 
UBND các xA, thj trân. 

2. Di)i miii ti) chtrc quãn 1, kt ni, chia Se dii Iiu phiic vial VC 
do'n gum hiia trong chuân bj, tip nhn, giãi quyt hi) so' TIIHC theo co' ch 
mt cfra, mt cira lien thông 

a) Thii gian và m11c tiêu thim vli 
Thirc hin ngay sau khi Thành phi) hoàn thành vic kt ni)i, chia Se dü lieu 

tir Co so di lieu Quôc gia ye dan cii, doanh nghip, bào hiêm xa hôi, dat dai, áe 
co sO dü lieu chuyên ngành vOi Cong Djch viic cOng Quôc gia, H thông thông 
tin mt cua din ti:r cüa Thành phô. 

b) Phân cOng nhiêm yu 

- Co quan chO trI trin khai: PhOng Van boa và Thông tin huyn 
- Ca quan ph6i hqp: Van phOng HDND và UBND huyn, các ca quan có 

lien quan; 
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- Cor quan thirc hin: Các phông chuyên mon thuc UBND huyn, 
UBND các xã, thj tran. 

3. Mo rng vic tip nhn, giãi quyt h so' TTHC theo htro'ng không 
phy thuc vào dja gio'i hành chInh trên co s& u'ng dyng cong ngh thông tin 
trong thi1rc hin co ch mt cfra, mt cira lien thông 

a) Thôi gian và miic tiêu nhim vçi 

- Nãm 2022: Dam bão ti thiu 30% ngithi dan, doanh nghip khi thirc 
hin TTHC không phãi cung cp lai các thông tin, giây t?y, tài 1iu dã duçic chap 
nhân khi thirc hin thânh cong TTHC truâc do, ma co quan nhà nithc CO thâm 
quyên giâi quyêt TTHC dang quân 1 hoac thông tin, giây t, tài 1iu do dA dixqc 
ccr quan nhà ni.nfc khác sn sang chia sé và dáp 1rng yêu cu. 

- Näm 2023-2025: 

+ Dit t 1 80% ngithi dan, doanh nghip khi thirc hin TTHC không 
phãi cung cap 1i các thông tin, giy t, tài 1iu dâ duçic chip nh.n khi th%rc hin 
thành cong TTHC (tnrc9c do), ma cci quan nhà nir&c cO thm quyn giãi quyt 
TTHC dang quãn 1 hoc thông tin, giy t, tài lieu do dâ duc Co quan nha 
ni.rOc khác sn sang chia sé và dáp üng yêu cu. 

+ T' 1 ngii?ñ dan th%rc hin djch vi cong trirc tuyn và thirc hin TTHC 
trên môi tnring din tü tôi thiêu dat 50% so vci tong ho sa tip nhn; 80% tth 
len ho so giãi quyêt TTHC dixcic luãn chuyn trong ni b giUa các ca quan có 
th.m quyn giãi quy& hotc các ca quan có lien quan duçyc thirc hin b&ng 
phizang thi.'rc din t1; 100% h so TTHC dã giãi quyt thành cong duoc s boa, 
liru trC và có giá tn sfr diing. 

+ Din t1r hóa vic giám sat, dánh giá kt qua tip nhn, giãi quyt TTHC 
lam co sâ dánh giá kt qua hoàn thânh nhim vi cüa ca quan, don vj, can b), 
cOng churc cong khai, minh bach, hiu qua. 

+ Miirc d hài lông cUa th chüc, cá nhân d6i vói chit llxçTng cung cp djch 
vii cong dat  tôi thiu 95% vào näm 2025. 

b) Phân cOng thirc hin 

- Ca quan chü tn th chüc trin khai: Van phông HDND và UBND huyn; 

- Ca quan phtM hqp: Phông Van hóa và Thông tin, cac ca quan lien quan; 

- Co quan th?c hin: Các phOng chuyên mOn thuc huyn UBND huyn 
vâ LJBNID các xã, thj trn. 

4. Nâng cao tInh chü dng trong di mO'i, nâng cao hiu qua, 
nãng sut lao dng cüa B phân Mt cfra 

4.1. Thirc hin các giãi pháp di mâi, nâng cao hiu qua, nàng sut 
lao dng cüa B ph.n Mt cira các cp phü hqp vâi diu kin, yêu cAu thirc tin 

a) Thñ gian và miic tiêu thim v 
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- Nàm 2022: Giám thii gian chi dcii cüa ngithi dan, doanh nghip tti 
B phân Môt cira xuông trung bInh con tôi da 30 phütlol lan den giao djch. 

- Nàm 2023 - 2025: 

+ Tang nàng sut lao dng trung bInh trong vic giái quyt TTHC thông 
qua viêc day manh iing dung cong nghê thông tin, xã hôi hoa môt so cong viêc 
trong quy trmnh huâng dan, tiêp nhân, giài quyêt TTHC. Cii the: Nàng suât tiêp 
nhn ho so trung bInh cüa 01 nhan sir tai  B ph.n Mt cira trong 01 näm len 
müc tôi thiêu 1.800 ho so. 

+ Giám thii gian chi dqi cüa nguäi dan, doanh nghip xung trung bInh 
cOn tOi da 15 phüt/01 hrçit giao djch; thii gian tiêp nhn, xir 1 ho so tOi da là 
30 phüt /01 ho so vào näm 2025 

b) Phân cong thirc hin 

- Co quan chü tn trin khai: Van phông HDND và UBND huyn; 

- Co quan phi hcip: PhOng Ni vi, PhOng Tu pháp, Phông Van boa và 
Thông tin, CáC Co quan lien quan; 

- Co quan thirc hin: Các phOng chuyên mon thuc UBND huyn, 
UBND các xã, thj trân. 

4.2. Xây drng v co cu, s 1uçing nhan sir lam vic ti B phn Mt cüa 
dáng quy djnh, dam bão tInh tiêt kim, hiu qua, phü hçip vOi thirc tin 

- Co quan chü tn trin khai: Van phOng HDND và UBND huyn; 
- Co quan phi hçip: PhOng Ni vi, các co quan lien quan; 

- Co quan thirc hin: CáC phOng chuyên mon thuc TJBND huyn, 
UBND CáC xâ, thj trân. 

4.3. Thirc hin co ch giao doanh nghip cung üng djch vii buu chInh 
cong Ich dam nh.n mt so cong vic trong qua trInh huàng dk, tiêp nhn, 
so hóa ho so, trá kêt qua giãi quyêt thu tiic hành chInh trên co so dánh giá khà 
nàng dáp iirng ye co sO vt chat, nhân 1irc cüa co quan hãnh chInh nba nuOc và 
khá näng dam nhn các nhim vii nay cüa doanh nghip cung Ong djch vi 
buu chInh cOng Ich. 

- Co quan chü trI trin khai: Van phOng HDND và UBND huyn; 

- Co quan phi hçip: PhOng Ni vii, PhOng Tis pháp, PhOng Van hóa và 
thông tin, Các Co quan lien quan; 

- Co quan thirc hin: Các phOng chuyên mon thuc huyn UBND huyn, 
UBND ác xã, thj trân. 

LII. KINH PHI THVC HIN 

Kinh phi thrc hin D an do ngân sách huyn bâo dam theo phãn cp 
ngan sách hin hành cüa huyn và các nguôn kinh phi hçip pháp khác. 
Hang näm, can Cu thim vii dixc giao tai  D an, CáC co quan, don vj cO trách 
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nhim 1p dir toán kinh phi thrc hin D an vã thng hçcp chung vào dir toán cüa 
c quan, don vi mInh dé trInh cap có thâm quyên bô trI kinh phi theo quy djnh. 

IV. TO CHU'C THIC HIN 

1. Yêu cu thu trl.rng các co quail, don vi thuc huyn; Chu tjch UBND 
các xâ, thj trân to chirc phô biên, quán trit các ni dung cüa Quyêt djnh 
486/QD-TTg ngày 27/3/2021 cüa Thu tixâng Chinh phü tâi toàn the can b, 
cong chirc, viên chüc; xây drng Ké hoch to chüc thirc hin các nhim vil duçic 
giao tai  phân II Kê hoach nay dam bão hiu qua, dung tiên d; tong hcip, báo cáo 
kêt qua thirc hin cüa Co quail, dcm vi gri Van phông HDND và UBND huyn 
tOng hcip, tham mru UBNID huyn theo quy djnh. 

2. Van phông I-[DND và UBND huyn chü trI, pMi hçip vi các phông, 
ban, ngành huyn, UBND các xã, thj trân to chüc triên khai, hizàng dan, kiêm 
tra, don dOe vic thirc hin Kê hoach nay; kjp th?yi tOng hcp, báo cáo UBND 
huyn tháo gi khó khän, vithng mac (neu co) cüa các co quan, don vi trong qua 
trInh to chirc thixc hiên Kê hoach. 

3. PhOng Van hóa và Thông tin chü tn phi hqp vâi các co quan lien quan 
tham mini UBND huyn bô tn day dü trang thiêt bj, co si h tang cong ngh 
thông tin cho các eo quan, don vi dé dam báo vic thirc hin so hóa ho so, giây 
t, kêt qua giài quyêt TTHC; hnrng dan nghip vi và các chirng nàng cüa phân 
mêrn, üng diing tai B ph.n Mt cua; to churc các hot dng thông tin, truyên 
truyên ye thirc hin co ché mt ci:ra, mt cua lien thông trong gaiir quyêt TTHC, 
thc hin TTHC trén môi tru&ng din tü. 

4. Phông Ni vii huyn chü tn phi hcrp vi các co quan lien quan tham 
mi.ru UBND huyn ye vic thirc hin các chê d, chInh sách cho can b, cong 
chirc lam vic tai  Bô phn Mt cüa huyn; hizàng dan các co quan, don vj thiic 
hiên lixu trtI diên tir dôi vâi cac ho so TTHC. 

5. Phông Tài chInh - K hoach huyn chü tn phi hçp vâi các Co quan 
lien quan tham mini UBND huyn bão dm kinh phi cho các co quan, don vj 
tniên khai thirc hin Ke hoch theo quy djnh. 

Trên day là K hoach thirc hin D an "Di mâi vic thiic hin co ch 
mt cua, mt cüa lien thông trong giái quyêt thu t11c hành chInh" trên dja bàn 
huyn Dan Phung; UBND huyn yêu ca Thu trisâng các phOng, ban, ngành 
huyn, Chü tjch UBNID các xã, thj trân và các cci quail, don vj có lien quan 
to chuc thixc hiên./. 

Noi nhân: 
- Van phông UBND TP Ha Ni; d 
- IT. Huyên ui', HDND huyn; b/c 
- CT, các PCT. UBND huyn; 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

U T!CH 
- Các phông, ban, nganh huyn; 
- CT. UBND các xã, th1 fran; 
- C/PC VP HDND và UBND huyn; 
- Ltxu: VT, MC.TQHI,-7 

Th Hong 
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