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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
- DOc Ip - Ti; do - H?nh phüc 

Cm Xuyên, ngày tháng 02 nám 2020 

KInh gun: 

- Cãc Phông, ban chuyên mon cp huyn; 
- Thy ban nhãn dan các xä, th trân. 

Thuc hiên K hoach sá 18 1/KH-UBND ngày 31/01/2020 cüa UBND huyn 

v K hoach Kim soát thU tuc hành chinh và thu'c hiên co ch mt cfra, mt cfra 

lien thông trén dja bàn huyên Mm 2020 (co ban sao gih kern,), Thy ban nhân dan 
huyn giao: 

- Các phông, ban chuyên mon cAp huyén, Thy ban nhân dan the xã, thj tm 

theo chüt näng, nhiêm vii, linh vuc, dja bàn phu trách trén co s& các thU tic hành 

chIth thuØc thAm quyn giái quy& xem xét, Fçra chçn the TTHC có thành phãn ho 

so phirc tap, chng chéo, th&i gian giãi quy& dài, di&u kin thirc hin TTHC khó 

khán d XUAt dua vao K hoach rà soát, dãnh giá TTHC cUa IJBND huyn Mm 

2020. Hoàn thânh và giri v VAn phOng HDNID-UBND huyn truOc ngày 
10/02/2020. 

- VAn phông HDNID-UBND Mng hqp vâ tham muu ban hânh K hoach Rà 

soàt, dánh giá thành phAn h so, yêu cAu di&u kiên thuc hiên thU tue hành ehInh 

trén dja bàn huyn nAm 2020 theo quy djnh. 

Nhân du'oc Cong vAn, yêu cAu càc Phông, ban chuyên mOn cap huyn và Thy 
ban than dan các xa, thj trAn nghiêm tUe trin khai thirc hin./. .t1 
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HUflN CAM XUYEN 

S6: 49/UBND-VP 
V viêc giao lva  chon, dang k 
thU tuc hânh chInh dtxa vão ké 
hoach rã soát, dánh giá thU tiic 

hánh chInh nãm 2020 

Nc! nhân: 
- Nbc trén; 
- ChU tich, cac PCT UBND huyn; 
- Chanh VP, các Pho VP HDND-UBND huyn; 
- Trung tam HCC huyn; 
- Luu: VT, VP. c- 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA WET NAM 
HUVEN CAM XUYEN Dc Ip - Ty do - Hnh phllc 

S&4?/ /KH-UBND CdmXuyen, ngày34 tháng 01 nàm 2020 

KE HOACH 
Kim soát thu tue hãnh chInh và thu'c hiên co' ch mt dU'a, 

môt cil'a lien thông trên dja ban huyn nãm 2020 

Can c& Nghi djnh s 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 cüa ChInh phU v 
tip than, xCr 19 phán ánh, kin nghi dlla cá nhãn, tè chirc v quy djnh hành chInh; 
Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngây 08/6/2010 cüa ChInh phü v& kim soth thu tiic 
hành chInh; Nghj djnh s 92/2017/ND-cP ngày 07/8/2017 cüa Chinh phU v süa 

d&, b sung môt diu lien quan dn cong tác ki&m soát thu tijc hành chInh; Nghj 
djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa Chinh phü v thuc hiên co ch im5t 
cfra, môt nra lien thông trong giãi quy& thu tvc hành chInh; K hoach s 06/KH-
UIBND ngày 08/01/2020 cua UBND tinh ban hãnh K hoach Kim soát thñ tpc 

hành chIrth và thuc hiên co ch môt cfra, môt cüa lien thông trén dja bàn tinh nàm 

2020; K hoaCh s 60/KH-IJBND ngày 09/01/2020 cUa UBND huyn v Cái cách 
hành chInh huyn CAm Xuyên nãm 2020. Uy ban nhán dan huyn ban hành K 
hoach Kiêm scat thu tuc hành chInh (TTHC) và thuc hiên co ch môt nra, môt cüa 
lien thông trên dja bàn huyn nãm 2020 thu sau: 

I. MUC filCH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
a,) Dói vó'i cong tác kiém soát TTHC: 

- T chüc thrc hiên dat hiêu qua cao nhAt các nhiêm vy kim soát TTHC 
trén dja bàn huyn. 

- ThTC hin nghiêm tuC cOng tác niêm yet, cong khai TTHC theo dllng quy 
dinh, lam CO so cho viec tO chüc thirc hiên TTHC, phông ngüa, han ché vá dAy lñi 
tham nhflng, tiêu CijC. 

- Nârig cao trãch nhim nguOi dung dAu trong cOng tác Cai CáCh TTHC; dam 
bão quyên giám sat viec giài quy& TTHC cUa Ca nhân, tO chUt theo quy djth cüa 
pháp 1ut; tO chllt tip nhn và xfr 19 dung quy dinE các phãn ánh, kin nghi cña cá 
nhãn, M chirc; thuc hiên giâi quy& TTHC cho cá nhân, tO chrc dam bào minh bath, 
khách quan, cOng bang, lien thOng, kjp thôi, chInh xac, khOng gay phin ha. 

- Rà scat, kin nghi co quan có thAm quyn sfra cMi, b sung, bai bO các quy 
dinE hành chinE chèrng chéo, bAt Cp gay khó khãn cho cá nhãn, M chüc trong thiic 
hiên các TTHC. 

- Tuyên truy&n hoat dông  kim soát TTHC d gop phAn nâng cao chat luqng 
phyc vy ngu&i dan, doanh nghip; cUng cc nim tin, sy' dAng thuãn cüa toàn xA hôi 
di vOi cOng tác cái cách TTHC. 

1 



b,) Thur hién cc' ché' môt cü'a, mç5t tha lien thông: 

- Trin khai kjp thii, thSng nhAt, hiêu qua các nôi dung dã ducic quy djnh tai 
Nghj djnh sá 61/2018/ND-CP ngãy 23/4/2018 cüa Chinh phU ye thçc hin co chê 
môt Càa, mQt cfra lien thông trong giài quy& TTHC dn toãn th can bô, cong CMC, 
viên chüc và nguôi dan, doanh nghiêp trén dja bàn huyn. 

- Nâng cao nhn thüc cña d'i ngfl can bô, cong chüc, viên Ch1C trong vic 
thuC hiên cOng tác kim soát TTHC, Cãi cách TTHC gAn vOi viêc to ChüC triên khai 
thixc hiên co th môt ci}a, môt Caa lien thông tai CO quan hành chinh Nhà rnràc CáC 
Cap trén dja bàn huyn. 

2. Yêu cu: 

a) Do'i vol cong tOc kié'm soOt TTHC: 

- CáC TTHC thuôc thAm quyên giãi quyêt cUa UBND Cap huyn, UBND ap 
xa phái dirçlC nht Cong b, th'thng xuyên và dugc Cong Ichai bAng nhiu hInh 
th&C nhAm tao thuân loi Cho Ca than, tO ChüC tiêp Cn th?C hin. 

- ThuC hiên dÀy dü, Chat hxçxng, dat hiu qua cao nhÀt cac nhim vi kiEm 
soát TTHC theo quy djnh; trong do chü trong, tap trung vào các nhim v trçng 
tam, trong dim; dam bào thit thire, hiêu qua và ti& kim. 

- Phân Cong Cong viç hçip 1, phà hçcp vOi ChlrC nàng, nhiêm V! CUa t&ng CO 
quan, don vi vâ xay di:rng quy trInh kim tra, giám sat Chat ehê VieC thçrc hin; XáC 
djnh Cu th, rO rang tráCh nhiêm thuc hién, th&i han thuc hin vâ d? kin san phAm. 

b,) Thur h/en cache' mót tha, mç5t cáa lien thông: 

- Kliäc ph!C nhfrng tn tai, han the näm 2019; nâng Cao Chat hrqng giài 
quyt TTHC theo Co Chê mt Cfra, mt Cüa lien thông t?i CáC CO quan hãnh ehinh 
nhâ rnic trên dja bàn. 

- Barn sat CáC nhim vi theo K hoach Cüa UBND tinh, IJIBND huyn; ViC 

tip nhn va trà kt qua giài quyk TTHC cho Ca nhân, tO ChüC, dam bào nhanh 
ChOng, ti&t kiGrn thii gian, Chi phi di li.. .gOp phÀn eãi thin môi tnrbng dAu ui, 
kinh doanh và nãng Cao Chi s CCHC cüa huyn trong nàm 2020 và nhtthg nàm 
tip theo. 

II. NQI DUNG KE HOACH 
CáC ni dung cOng viec Ci:! th&, tráCh nhiêm CUa CáC CO quan, don vi, dja 

phuong và thii gian, san phAm hoàn thành theo Phu luc I, Phu luc II kern theo K 
hoaCh nay. 

III. KINH PH! 

Kinh phi thirc hiên K hoaCh kim soát TTHC và thuc hin CU Ché môt Cüa, 
mt cira lien thông nAm 2019 theo quy djnh tai Thông fir s 167/2012/TT-BTC 
ngày 10/10/20 12 Ua BO Tài chinh quy djnh ViC 1p dv toán, quàn 1' và sU dvng 
kinh phi thuc hiGn cáC hoat dng kim soát thU tue hành ChInh; Quy& djnh s6 
10/20 14/QD-UBND ngày 24/3/2014 quy djnh mcrc Chi thi:rc hin CàC hoat dng 
kiêm soát YI'HC và cac quy djnh cua phàp 1ut khác cO lien quan. 
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IV. TO CHU'C THIJC HIEN vA CHE DQ BAO CÁO 
1. Van phOng HDND - UBND huyén chü tn, theo dôi, don doe, phi hqp 

vOi các ccx quan, dan vi có lien quan triên khai thuc hin Kê hoach nay; là dâu môi 
cung cap thông tin va ho try tài 1iu tuyén truyên cho ccx quan, dan vj, dja phirong 
cO lien quan; day m?nh cOng tác kiêm tra viêc thirc hiên kiêm soát TTHC, thu'c 
hién ccx che môt cüa, mOt cfra lien thông tai các ccx quan hành chInh Nba rnthc các 
cap theo quy djnh ti Thông tiz sO 02/2017/TT-VpCp ngày 31/10/2017, Thông tu' 
so 01/2018/TT:VPcP ngày 23/11/2018 cüa Van phông Chinh phü; thvc hin báo 
cáo cong tác kiêm soát TTHC và thuc hiên ccx ché môt cfra, mtt cfra lien thông theo 
quy djnh ti Diêu 60, 61 Thông tu sO 02/2017/TT-VPCp ngày 31/10/2017 cüa Van 
phông Chinh phU, tong hap két qua thijc hiên báo cáo UBNT) tinh và ccx quan cO 
thâm quyên theo quy dinh. 

2. Trutng cac phông, ban, ngãnh cp huyn; ChU tjch UBND các xa, thi trn 
va cac dan vi lien quan can cü châc näng, nhiém vu, linh vu'c, dia ban phu trách 
chü dng thirc hin Ké ho?ch nay vá trién khai xay dijng Ké hoach ye kiêm soát 
TTHC va thu'c hiên ccx ché môt cüa, mOt c&a lien thông t?i ccx quan, dan vi, dia 
phuang mmnh; trén ccx s& diéu kien thirc té tai  ccx quan, dan vi dOngthei phôi hap 
vOi các ccx quan, dan vi có lien quan thuc hiên viéc tuyén truyén, phô biên cho can 
b, cong chat, viên chüc, nguôi lao dng, ngroi dan và doanh nghip theo ni 
dung thrcxc phãn cong t?i Ké  hoach nay; thvc hin báo cáo cong tác kiérn soát 
YFHC và thuc hiên ccx ché môt cira, môt cü'a lien thông theo quy djnh tai Diéu 60, 
61 Thông tu' so 02/2017/TT-vpcp ngày 31/10/2017 cüa Van phông ChInh phü ye 
Van phông HDND-UBND huyn dé tong hap báo cáo UBND tinh vã ccx quan có 
thâm quyén theo quy djnh. 

3. D ngh Uy ban M ttrân th quc VietNam huyên vá các M chat doànth 
cap huyn hu&ng à'ng, phôi hap thvc hin vã giám sat các hot dng câi cách 
TTHC, thuc hiën ccx ché môt ccra, mOt cüa lien thông tai Ké  hoach nay. 

4. Trung tam Van hóa —Truyn thông huyn: Dành thôi luqng, chuyen trang, 
chuyén muc, tin, bài hap l dé tuyên truyén, du'a tin ye hoat dng cãi cách TTHC, 
kiém soát TTHC, thi.rc hiên ccx ché môt cfra, mt càa lien thông; phôi hap vói các 
ccx quan, dan 4 trên dja bàn huyên du'a tin, bài, giói thiêu sang kin kinh nghiêm, 
gu'ang cá nhãn, tap the tiéu biéu, dién hmnh trong thvc hin nhim v cái cách 
TTHC, thuc hiên ccx ché môt tha, mt tha lien thông. 

Trong qua trInh thuc hiên, truâng hap có khó khan, vu'Ong mac, các dan vj, 
djaphirang phàn ánh ye Van phông HDND-UBND huyn dé tong hap, báo cáo d 
xuât UBND huyên xem xét, giái quyét theo quy djnh./. ,jp 

Ntii n/jan: 
- UBND tinh; 
- TI huyên ày; TI HDND huyn; 
- Cbü tjch, cac PCI IJBND huyên; 
- UB MTTQ N huyén Va cáo Doàn the cAp huyën; 
- Cáo phông, ban, nganh cAp huyen; 
- UBND cáo xA, thi IrAn; 
- Chánh VP, cáo Phó VP HDND-UBND huyn; 
- Trung tArn HCC huyn; 
- Luu: VT. 
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PHV LUC 1 
NQI DUNG KE HO3CH HOAT DQNG KIEM SOAT THU TUC HANH CHfNH NAM 2020 

(Kètn theo Ké' hogch s f-y/KH- UBND ngày Jjtháng Ot nà,n 2020 cña UBND huyn,) 

TT Ni dung cong Co' quan 
chü hi 

Co'quan 
phôi hyp Dir kién san phâm Thoi gian 

thçrc hin 
Thirc hin râ soát, don giãn hOa các quy djnh, thu tyc hãnh chmnh 

Van phông 
HDND-UBND 
huyn; UBND cAp 
xã. 

Các phOng, ban, 
don vi cO lien 
quan 

Ke hoach rá soát, dánh giá 
TTHC nãm 2020 càa UBND 
huyn vá UBND cAp xä. 

Tháng 2 nãm 
2019 

Trén ca sâ các TTHC thuoc thâm quyên 
giái quyt cña cAp huyn, xa theo ngánh, 
Iinh vsc, các dan vi xern xét, lva  chon 
cac TTHC cO thãnh phAn h so phüc tap, 
chng chéo, thai han giâi quy& dái, diu 
kiên thuc hiên TTHC kho khan dé dua 
vão K hoach rá soát, dánh giá TTHC 
cUa các co quan, dan vi, dia phuang. 

2 

Trin khai thijc hin rá soát cAt giãrn 
thãnh phAn h so, thai han  giái quy&, 
yeu cau diEu kiên cüa các TTHC do don 
vi thng hcip trong K hoach rà soát, dánh 
giá TTHC cUa co quan, dan vi, dia 
phuong dA ban hãnh. 

Van phông 
HDND-UBND 
huyên; UBND cAp 
xâ. 

Các phông, ban, 
dan vi có lien 
quan 

Các biu rnu rá soát, tInh toán 
chi phi tuân thu TTHC, kin 
nghi phirong an don gián hOa 
cácTTHC. 

Tháng 3 dn 
tháng 7 nãm 
2020 

3 

Phán loai két qua rà soát, dánh giá 

Van phông 
HDND-UBND 
huyn 

Cac phông, ban, 
don vi; UBND 
cap a• 

Báo cáo phuong an don gián 
hOa CÜa CãC Co quan, don vi, dia 
phuong dã dugC phé duyt; gài 
ye UBND tinh. 

Tháng 8 
näm 2020 

TTHC, xay thing báo cáo phuong an don 
giãn hOa TTHC, trinh lanh dao Co quan, 
don vj, dja phuong phé duyét gui UBND 
tinh theo quy djnh (UBND Cap huyên 
tng hçrp chung phirong an don giãn hOa 
TTHC cüa UBND cap xa). 
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TT Ni dung cong Co quan 
chü trI 

Cot' quan 
phôi hç'p 

- Dir kiên san phãm Thô'i gian 
thçrc hin 

II Kim soát viêc thçrc hién TTHC thuôc thm quyn giãi quyh cüa các sO', ban, ngành, dia  phirong 

T chñ'c niém y&, cong khai TTHC. 
Trung tam HCC 
huyn; UBND cp 
xa 

Van phông 
HDND-UBND 
huyên; Các 
phông, ban, dun 
vi; UBND cap Xä. 

T chüc thuc hiên niêm yt, 

Thir&ng xuyén 
trong nãm 
2020 

cong khai các TTHC tai  Trung 
tam Phvc vu Hânh chinh cong 
huyn; B< phn Tip nhn vá 
Trã két qua cap xã; trén công, 
trang thông tin din tü cOa các 
Co quan, dun vi, dia phuo'ng; 
trên Cng thông tin Djeh vu 
cOng trvc tuyn cüa huyn. 

III Kim tra, kim soát, dánh giá vic thrc hin TTHC 
Tu kim tra tai don vi rninh và M chüc 
kim tra các dun vi true thuôc thuoc 
quyên quãn 1)2. 

Van phông 
HDND-UBND 
huyn 

Các dun vi diroc 
kiêm tra 

Báo cáo k& qua kim tra cong Thiräng xuyên 
trong näm 
2020 

tác kiém soát TTHC gui UBND 
tinh 

IV Tip nhn vã xu' 1)2 phãn ánh, kin nghi cüa cá nhfln, t6 chu'c v quy dinh  hãnh chinh theo quy dinh 

Niêrn yet dja ehi tip nhân, phán ánh 
kin nghi ye quy dinh hánh chInh, hãnh 
vi hãnh chInh tai Trung tArn HCC huyn; 
UBND các xâ, thi trAn vá trén Cng 
thông diên tü UBND huyên, trang thông 
tin diên tfr co quan, dun vj, dia phuung. 

Trung tAm HCC 
huyn; UBND cAp 
xA. 

Van phOng 
HDND-UBND 
huyn; PhOng 
VH-TT 

Chi do thih 1p, cong khai dja 
cM tip nhn phãn ánh, kiên 
nghj theo quy dinh tai Quy 
djnh s6 36/2019/QD-UBND tai 
B phn môt cüa các cap và trén 
COng/trang thông tin din tü eác 
co quan, don vj, dja phutrng. 

Qu)2 I 
nArn 2020 

2 
Tip nhân vA xü 1)2 phãn anti, kin nghi 
cUa cá nhAn, th chirc v quy dinh hãnh 
ehinh theo quy dinh. 

Van phông 
HDND-UBND 
huyên 

Các phOng, ban, 
ngành cap huyn; 
UBND cAp xä. 

PhAn loai, chuyn phãn ánh, 
kin nghi den cu quan eO tharn 
quyn xiTr 1)2; don doe, kim tra 
và kip  th&i báo cáo UBND tinh 
vie th 1)2 phán anti, kin nghj. 

Thutng xuyên 
trong nAm 
2020 

6 



TT Ni dung cong vic Co quan 
chü tn 

Co'quan 
phOi hqp D kin san phm Thôi gian 

thuc hin 
V Thông tin, tuyên truyn v cOng tác kiêm soát TTHC 

Dy manh tuyên truyn v cong tác ki 
PhOng Van hoa 
Thông tin; UBND 
cap X 

VAn phông 
HDND vã UBND 
tinh; Trung tam 
vAn boa — truyén 
thông; các phông, 
ban, dan vi 

Xãy dung cAc chuyén mvc, 
png Su, bài vi& tuyën truyn 

Thuâng xuyen 
trong nam 

2020 

soAt TTHC; tang cuäng xay dung 
tin, bAi, phóng s v Cong tác kim soAt 
TTHC trén dja bàn huyn. 

cong tác kim soát TTHC; 
dt các bang pano, áp phich có 
ni dung tuyên truyn v cong 
tAc kim soát TTHC tai mOt so 
diadimtrendiaban. 

2 
Cp nht các tin, bài tuyên truyn cO lien Phong Van hOa — 

Thông tin; UBND 
cAp xa 

Van phông 
HDND và UBND 
tinh; Trung tam 
van hOa — truyn 
thông; các phông, 
ban, dan vi 

Tin, bài dirac cp nhât len Cong 
thông tin din tü huyn, xã 

Thutng xuyën 
trong nAm 

2020 
quan den cong tAc kiërn soAt TTHC len 
Cong thông tin din tü cUa huyén, xã. 

3 

Phong Van hOa- 
Thông tin 

Các phOng, ban, 
ngành, ca quan 

dan vi cAp huyn, 
UBND cA xä 

TO chirc phát, treo tä gAp, áp 
phIch và cac hinh thirc khác có 
nOi  dung tuyCn tmyn v kim 

Thuâng xuyën 
trong nAm 20 

soát flHC trén dja bàn. Xãy dvng,  cung cAp cAc tAi lieu huàng 
dn tuyén truyên v cAi cách TTHC, 
kim soát TTHC 

Van phOng HDND- 
UBND huycn 

Cac phông, ban, 
ngành, ca quan 

dan vj cAp huyCn, 
UBND cAp 

Cung cAp cAc bo tài 1iu hutng 
dAn chüc nAng, nhim vy cong 
tAc kim soát TTHC cho can bo, 
cong chfrc, viên chüc trgc tip 

Thutng xuyén 
trong nam 

2020 

giài quy& TFHC. 

4 
Thông tin yE kEt qua giãi quyEt phàn 
ánh, kiEn nghj cUa cã nhán, tO chüc yE 
quy djnh hành chInh 

VAn phông HDND- 
UBND huyn, 

phông VAn boa- 
Thông tin 

Cac phong, ban, 
nganh, ca quan 

dun vj cAp huyn, 
UBND cAp xA 

Dàng tài trén Cngrang Thông 
tin din tu cOa huyn 

Thug xuyên 
trong nam 

2020 
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TT Ni dung cong Cr quan 
chü trI 

Co'quan 
phOi hop Dr kin san phm Thô'i gian 

thut hién 
V COng tác khác 

1 Dánh giá tmnh hinh, kä qua cong tác 
kjm soát TTHC nãm 2020. 

Van phOng HDND 
và UBND huyën; 
UBND cac xa, thi 
trn 

Trung tam hânh 
chinh cong huyn, 
IJBND cac xä, thi 
trn 

Các bao cáo tinh hinh, két qua 
thvc hien  cong tác kirn soát 
YET-IC nãm 2020 

Theo Qu vã 
näm 

2 T chrc nghiên cüu, d xuAt sang kin 
cái cách hành chmnh, cal cách TTHC. 

Van phOng 
HDND-UBND 
huyn. 

Các phông, ban, 
ngãnh cAp huyn; 
UBND cA xã 

Sang kin cái cach hãnh chInh, 
cãi each TTHC trinh UBND 
tinh phé duyt. 

Thithng xuyen 
trong nãm 
2020 
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PHJ LI]C 2 
NQI DUNG KE HOACH THTIC HIEN Co.  CHE MQT CIYA, MQT CIYA LIEN THÔNG NAM 2020 

(Kern theo Ké hogch sJ.:,gj /KH-UBND ngày J1'  tháng 02  nàm 2020 cüa UBND huyn) 

TT NW dung thiyc hin Co quan chü trI Co;quan 
phoi hop Dir 1&n san phm 

. 
mM gian 
thire hién 

Tip tLic  trhn khai th?c hin viec kin toàn 
Iai Trung tam Hành chinh huyén, BO phön 
Tip nhn va Trà kt qua cfla UBND cAp xä 
theo dáng quy dinh tai Nghi djnh s6 
61/2018/ND-CR 

Van phong HDND- 
UBND huyn; 
UBND cAp xa 

Các phông, 
ban, ngânh cap 
huyn; Trung 
tam HCC 
huyn. 

Quy& djnh kién toàn cüa 
UBND huyn, UBND cAp xa. 

T'rong Qu I 
nãm 2020 

2 

Tip nhn va th chüc thvc hin cac TTHC 
thuôc thAni quyn giãi quyt (tip nhãn, 
thArn dinh,  phé duyêt và trã k& qua t?i  ch6) 
tai Trung tam Hành chinh cong huyn. 

Trung tam HCC 
huyn; UBND cAp 
xa 

Các phOng, 
ban, don vj; 
UBND cAp xã. 

100% ho so TTHC duqc tiêp 
nhn t?i  và giài quy& theo cci 
ché môt ccra, môt tha lien thong. 

Thithng 
xuyCn 

3 
DAy manh  trin khai D an thi dim chuyn 
giao mt s6 nhim vii hành chinh cong thirc 
hin qua dch vii btru chmnh cong ich. 

Van phông HDND- 
UBND huyn 
Trung tarn HCC 
huyn) 

Các phong, 
ban, don vj; 
UBND cAp 

Các h so TTHC cüa cüa các 
ca, quan, dun vi, Wa phuang 

chuyén giao cho buu din tiêp 
n han 

Thuäng 
xuyên 

4 
DAy manh tuyên truyn, hutng dAn 
chüc, cã nhân üng dpng dich vu hãnh chinh 

Van phOng HDND- 
UBND huyên ( 
Trung tarn HCC 
huyn) 

Các phông, 
ban, don vi; 
UBND cAp xã. 

Thg 
xuyôn 

Các h so TTHC cüa các th 
chüc, ngirâi dan dqc thvc hin 

theo djch vu cong rnüc do 3 cOng mc d 3 trong giãi quyt các TTHC. 

Trin khai thçrc hin lien thông cac TTHC 
"Dang ks' khai tü, XOa dang k thuâng trü, 
huâng ché d tfr tuAt! fl trn chi phi rnai 
táng/his&ng mai tang phi". 

Cãc phOng, ngành: 
Tu phãp, LDTBXH, 
Cong an huyn, 
BHXH huyn; 
UBND cAp xa 

Van phông 
HDND-UBND 
huyn. 

Van bàn trin khai thi,rc hién 
TTHC; Qu I 

nãrn 2020 

6 Tuyên truyn, phéi bin viec trin khai thuc 
hin Nghj djnh s 61/2018/ND-CP. 

Các phOng, ban, 
ngành cAp huyn; 
UBND cAp xã; 

Van phông 
HDND-UBND 
huyn. 

Nghi djnh diroc tuyên truyn 
rông rãi trén các phuang tin 
thông tin dai  chüng 

Thuâng 
xuyên trong 
nãm 2020 
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