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KẾ HOẠCH 
Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 

của Thanh tra tỉnh Phú Yên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về 

truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của tỉnh Phú 
Yên, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền kịp thời, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, văn 

bản của Trung ương và địa phương về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC điện 
tử, góp phần nâng cao chỉ số CPI, PAPI của tỉnh. 

- Thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả kiểm sóat TTHC, cải cách 
TTHC đến từng cá nhân, tổ chức. 

2. Yêu cầu 

Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, địa chỉ cơ quan 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, nhằm tạo điều kiện 
cho cá nhân, tổ chức giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cơ quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 
và trên Website cơ quan. 

2. Niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cơ quan tại Trụ sở cơ quan. 

3. Tuyên truyền nội dung hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC, Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 
30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết các 

TTHC của các bộ, ngành, địa phương và các văn bản khác liên quan.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Văn phòng Thanh tra tỉnh tổ chức tuyên truyền 

các nội dung liên quan về kiểm soát TTHC phù hợp, giúp cho cán bộ, công chức 
tìm hiểu, nắm bắt kịp thời, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định nhiệm vụ 

CCHC của cơ quan. 

- Văn phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu Lãnh đạo thực 

hiện chế độ thông tin báo cáo nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan theo quy 
định. 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Các phòng Nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH THANH TRA 
 

 
 

 
 

Nguyễn Công Danh 
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