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KẾ HOẠCH
TriểnkhaithựchiệnNghịđịnhsố 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của
Chínhphủvềthựchiệncơchếmộtcửa, mộtcửaliênthôngtronggiải
quyếtthủtụchànhchínhtrênđịabànthànhphốHàTĩnh
ThựchiệnNghịđịnhsố
61/2018/NĐ-CP
ngày
23/4/2018
củaChínhphủvềthựchiệncơchếmộtcửa,
mộtcửaliênthôngtronggiảiquyếtthủtụchànhchính; Quyếtđịnhsố 985/QĐ-TTgngày
09/8/2018 củaThủtướngChínhphủ; Kếhoạchsố 321/KH-UBND ngày 03/10/2018
của UBND tỉnhvềthựchiệnNghịđịnhsố61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; UBND
thànhphố ban hànhKếhoạchtriểnkhaithựchiệnNghịđịnhsố 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018
củaChínhphủvềthựchiệncơchếmộtcửa,
mộtcửaliênthôngtronggiảiquyếtthủtụchànhchínhtrênđịabànthànhphốHàTĩnh. Nội
dung cụthểnhưsau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.
Triểnkhaikịpthời,
thốngnhất,
hiệuquảcácnội
dung
đãđượcxácđịnhtạiNghịđịnhsố
61/2018/NĐ-CP
ngày
23/4/2018
củaChínhphủvềthựchiệncơchếmộtcửa,
mộtcửaliênthôngtronggiảiquyết
TTHCđếntoànthểcánbộ,
côngchức,
viênchứcvàngườidân,
doanhnghiệptrênđịabànthànhphố.
2.
Nângcaonhậnthứccủađộingũcánbộ,
côngchức,
viênchứctrongviệcthựchiệncôngtáckiểmsoát
TTHC,cảicách
TTHC
gắnvớiviệctổchứctriểnkhaithựchiệncơchếmộtcửa,
mộtcửaliênthôngtạicơquanhànhchínhNhànướccáccấptrênđịabànthànhphố.
3.
Xácđịnhcảicáchthủtụchànhchính,
thựchiệncơchếmộtcửa,
mộtcửaliênthônglànội
dung
trọngtâmtrongcảicáchhànhchính;
lànhiệmvụthườngxuyênđượcquantâmchỉđạo;
làtráchnhiệmcủacácphòng,
ban,
ngành, đơnvịliênquan.
4.
Cầnxâydựngcụthểcácnội
dung
côngviệc,
thờihạn,
tiếnđộhoànthànhvàtráchnhiệmcủacáccơquan,
tổchức,
cánhâncó liênquantrongviệctriểnkhaithựchiệnNghịđịnhsố 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 củaChínhphủ.
5. ViệctriểnkhaithựchiệnbámsátcácnhiệmvụtheoKếhoạchtriểnkhaicủaUBND
tỉnhvàcácchươngtrình,
kếhoạchliênquancủa
UBND
thànhphố.
Tạosựđộtphátrongviệctiếpnhận, giảiquyếtvàtrảkếtquả TTHC chocánhân, tổchức,
đảmbảonhanhchóng,
tiếtkiệmthờigian,
chi
phíđilại…gópphầncảithiệnmôitrườngđầutư, kinhdoanhvànângcaochỉsố CCHC
củathànhphốtrongnhữngnămtới.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1

Cácnội
dung
côngviệccụthể,
tráchnhiệmcủacáccơquan,
địaphươngvàthờigian, sảnphẩmhoànthànhnhưPhụlụckèmtheoKếhoạchnày.

đơnvị,

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch nàyđược dự toán trong tổng kinh phí chi
thườngxuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương
hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các nội dung cụ thể
về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp thành phố, Chủ tịch UBND các
phường, xãchủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và
Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch và
xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực
hiệu quả, đúng tiến độ; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại phòng,
ban, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực
hiện Nghị định và Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực
hiện công tác kiểm soát TTHC về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐNDUBND thành phố) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, UBND tỉnh
theo quy định.
2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố giúp Chủ tịch UBND thành phốtheo
dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực
hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch
UBND thành phố xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng KSTTHC (Văn phòng UBND tỉnh);
- TT Thành ủy; TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp thành phố;
- Trung tâm HCC thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Chánh, phó VP HĐND-UBND thành phố;
- Lưu: VT, VP.
- Gửi:
+ Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP còn lại.
- Cổng TTĐT thành phố.
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