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ICE bACH 
Triên khaithiic hin Nghj d!nh  s 45/20201N0-CP ngày 08/4/2020 cüa 
Chinh phu ye thiyc hiçn thu tiic hanh chinh tren moi tru'o'ng diçn tu' 

Thirc hin K hoach s 120/KH-UBND ngày 13/5/2021 cüa UBND thành 
phô Ha Ni ye vic triên kbai thirc hin Nghj djnh so 45/20201ND-CP ngày 
08/4/2020 cüa Chinh phü ye thirc hin thu tiic hành chInh trên môi tr1xmg din tü; 
UBND huyn xây dirng kê ho.ch triên khai thirc hin Nghi djnh so 45/2020/ND-
CP nhu sau: 

I. MTJC Di CH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Dam bâo triên khai kjp thai, thng nht, khoa h9c và hiu qua các ni dung 
quy djnh tai  Nghj dinh so 45/2020/ND-CP cüa Chinh phü trén dja bàn huyn Dan 
Phixng gop phân day manh  cãi each thu t%lc hành chInh, nâng cao chat 11.rgng phic 
vi to chirc, Ca nhân. 

2. Yêu cu 

- Xác djnh ci th các nhim vlj, tin d trin khai và trách nhim cüa các Co 
quan, don vj thuc huyn trong vic thirc hin thU tiic hành chinh (TTHC) trên môi 
tru&ng din t1r. 

- Vic t chUc tip nhn, giãi quy& TTHC trên rnoi tnràrng din tU duçc thirc 
hin h9p pháp, hop 1, khoa hoc; bâo darn sir bmnh däng, khách quan, cong khai, 
minh bach,  an toàn thông tin và có slr phoi hcp chat chë gi€ta các cci quan, don vj 
có thâm quyên trong qua trInh giãi quyêt TTHC. 

- DOn dc, tháo gi khó khàn, vixó'ng mc kjp thai trong t chrc thixc hin; 
phát buy vai trô chU dng, tIch circ cUa các cci quan, don vj dam bão vic 
triên khai thirc hin Nghj djnh so 45/2020/ND-CP cUa ChInh phU dat  chat lixqng, 
hiu qua. 

II. NQI DUNG 

1. Rà soát các nhóm TTHC lien thông, TTHC thuôc danh miic uu tiên thirc 
hin dã duqc phé duyt; don giãn hóa thành phân ho so thông qua dánh giá các 
nguôn dti 1iu dâ có và mUc d san sang tich hcip, cung cap thông tin trong qua 
trInh giâi quyêt TTHC trén rnôi trumg din tir, don gián hóa quy trInh, thai gian 
thisc hiên và các bô phân câu thành khác cUa TTHC trên co sU ung ding cong ngh 
thông tin trong qua trInh tiêp nh.n, giâi quyêt ho so TTHC; xác djnh giãi pháp 
nghip vu giâi quyêt TTHC. 
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Co quan chü tn: Các phong chuyên mon thuc TJBND huyn, UBND các xâ, 
thi trân. 

Co quan phi hçp: Van phông HDND vâ UBND, PhOng Van boa vâ Thông 
tin, Phông Tài chInh - Kê hoch và các Co quan lien quan. 

Thii gian thirc hin: Näm 2021 vâ các näm tiêp theo. 

2. T chiirc rà soát, dánh giá viêc cung TTHC trén mOi tru&ng din tir 
theo quy djnh ti Diéu 24 Nghj djnh so 45/2020/ND-CP cüa ChInh phü và dánh giá 
sir hài lông cüa to chtrc, cá nhân dOi vói vic giãi quyêt TTHC quy djnh ti Nghj 
djnh so 61/20181ND-CP ngày 23/4/20 18 cüa Chinh phü. 

Co quan chü trI: Các phông chuyén môn; UBND các xã, thj trn. 

Co quan phi hçip: Van phông HDND và UBND, Phông Van hóa va Thông 
tin, Phông Tài chInh - Ké hoch huyn và CaC co quan lien quan. 

Kt qua thirc hin: Báo cáo kt qua rà soát, dánh giá diXçYC 1ng ghép trong 
Báo cáo Kiêm soát thu tic hành chInh hang qu vá Ca nAm. 

3. Rà soát, kra chçn, d xut danh mic TTHC ru tiên thirc hin trên môi 
tru&ng din ti 

Co quan chü trI: CáC phông chuyên mOn; UBND các xã, thj trin. 

Co quan phi hqp: Van phông HDND và UBND huyn 

Thyi gian thirc hin: Djnh k' báo cáo UBND huyn thông qua Báo CáO kim 
soát TTHC hang qu, nãm. 

4. Cong khai danh miic TTHC thirc hin trén mOi tru&ng din ti:r tai  Bô phn 
Mt cira và trên Cong thông tin din tr huyn 

- Niêm yt, cOng khai thông báo danh mic TTHC thirc hin trên môi tnthng 
din tr thuc thâm quyên giãi quyêt cüa UBND huyn tai  B phn Mt c1ra huyn 
và Cong thông tin din tr huyn 

Co quan chü trI: Van phông HDND và UBND huyn. 

Co quan phM hçip: CáC phông chuyên mon thuc UBND huyn. 

Th?ii gian th%rc hin: Thring xuyên. 

- Niêm yt, cong khai thông báo danh miic TTHC thrc hin trén môi tru6ng 
din tiir thuOc  thâm quyén giãi quyêt cüa UBND cap xã tai  B phn Mt cüa xã, thj 
trân và Cong thông tin din tü huyn. 

Co quan chü trI: UBND các xa, thj trn. 

Ca quan phi hqp: Van phông HDND và UBND huyn. 

Thôi gian thirc hin: Thung xuyên. 

5. Thirc hin tip nhn, luân chuyên, giái quyt và trá k& qua giái quyt 
TTHC trên mOi truông din tir 
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- Tip nhn, giâi quy& TTHC trên môi tnrông din tir thuc thm quyên giâi 
quyêt cüa UBND huyn 

Ca quan chü tn: Các phOng chuyên mon thuc UBND huyn. 

Ca quan phi hçrp: Van phOng HDND và UBND huyn. 

Thai gian thrc hin: Thung xuyên. 

- Tip nh.n, giái quyt TTHC trén môi tnrng din ti:r thuc thm quyn giâi 
quyêt cüa UBND cap xã 

Ca quan chü trI: UBND các xä, thj trn. 

Co quan phi hqp: Van phông HIDND và UBND huyn. 

Thai gian thirc hin: Thuing xuyên. 

6. Xây dirng và trin khai k hoich tmyn thông v vic thirc hin TTHC 
trén môi trthng din tfr dê thu hi't tO chirc, Ca nhân khai thác, si.r ding TTHC trên 
môi trtrmg din ti:r dam bão hiu qua. 

Ca quan chü trI: Phông Van hóa và Thông tin huyn. 

Ca quan phi hcip: Các phông chuyên mOn huyn, UBND các xâ, thj trn. 

Kt qua thiic hin: K hoich va các hot dng truyn thông v vic thirc 
hin TTHC trén mOi tri.r?ing din ti:r trén dja bàn huyn. 

III. KINH PHI THU'C HIN 

Ngun kinh phi thirc hin K hoach trin khai thirc hin TTHC trên 
môi trumg din ti'r cüa huyn theo phân cap hin thành cüa huyn. 

IV. TO CHU'C THU'C HIEN 

1. Thu tru'&ng các co' quan, do'n vj thuc huyn, UBND các xã, thj trn 
có trách nhiêm 

T chirc ph bin, quán trit Nghj djnh s 45/2020/ND-CP tii toàn th can 
bô, cong chüc, viên chirc; can cir chi:rc näng, nhim vit duçic giao, chü dng 
triên khai thirc hin các ni dung quy djnh tai  Nghj djnh so 45/2020/ND-CP và các 
nhim v11 duçc giao tai  Kê hoach nay; djnh kS' báo cáo UBND huyn 
(qua Van phOng HDND và TJBND huyn) kêt qua thçrc hin TTHC trên rnOi 
triimg din ti:r cüa don vj (lông ghép vào Báo cáo kiêm soát TTHC hang qu2, nàrn) 
theo quy djnh tai  Diêu 10 Thông tu so 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 cüa 
Van phông ChInh phü quy djnh ye chê d báo cáo djnh k5i và quán l, sr dicing, 
khai thác H thông thông tin báo cáo cüa Van phông ChInh phü. 

2. Van phông HDND và UBND huyn 

Tng h9p, báo cáo UBND huyén kt qua và nhüng khó khän, vithng mc 
trong qua trInh thirc hin TTHC trén môi trung din tir cUa các ca quan, don vi. 

- Chü trI phi hçp vi Phông Ni vii d xut UBND huyn có hInh thirc 
khen thii&ng và x1r 1 phü hçp dôi vâi tp the, cá nhân trong qua tnInh thirc hin 
nhim vii duçic giao theo thâm quyên. 
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3. Phông Van hóa và Thông tin 

Tham muu UBND huyn cac giãi pháp k thut, các diu kin ye h tang, trang 
thiêt bj cong ngh thông tin dáp üng vic th?c hin TTHC trên môi trirông din tCr; 
quàn 1, vn hành, khai thác, bão dam các bin pháp an toan dü 1iu, an ninh, báo mt 
thông tin dôi vói ho sa din tir duçc giái quyêt trén môi tnxrng mng. 

'. , Ic 4. Phong Tai chinh - Ke hoich 

Chü tn, phi hçrp vâi các ca quan, dan vj lien quan tham ml.ru UBND huyn 
bO trI kinh phi cho các Co quan, dan vj thirc hin hin Kê hoach nay theo quy djnh. 

5. Chi cyc Thuê, Kho bic Nhà ntró'c, Buu din huyn Dan Phu'çrng 

Phi hçip vi các Ca quan, don vj trén dja bàn huyn Dan Phuçing trong vic 
triên khai thirc hin TTHC trên môi tnrmg din tir. 

Trên day là K hoach thiic hiên Nghj djnh s 45/2020/ND-CP ngày 
08/4/2020 cüa ChInh phi ye thirc hin thu tic hành chInh trên môi trung din tir 
cüa UBND huyn Dan Phuçing, yêu câu Thu tnthng các phông, ban, ngành huyn, 
Chü tjch UBND các xã, thj trân và các Ca quan, dan vj lien quan thirc hin nghiêm 
tuc ni dung Ké hoach.  Trong qua trInh thirc hin nêu có khó khãn vithng mac, 
kjp thii báo cáo UBND huyn (qua Van phông HDND và UBND huyn) dê duçic 
xem xét, giãi quyêt./. 

Noi nhân: 
- VP.UBND TP Ha Nôi; 
- CT, các PCT. UBND huyn; 
- Các phèng, ban, ngành huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- C/PC VP HDND và UBND huyn; 
- Luu: VT, MC.TQH. 
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