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U BAN NHAN DAN
TINII TIEN GL&NG

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
DQc Ip - T do - Hnh phüc

S6:St /QD-UBND

TiJn Giang, ngày /7 tháng 9 ndm 2018

QUYET DJNH
Ban hành K hoch thirc hin Nghj djnh so 61/20181NB-CP
ngày 23 tháng 4 nám 2018 cüa ChInh phüv thiyc hiên co' ch mQt cü'a,
mQt cña lien thông hong giãi quyêt thu tijc hành chInh
trên dja bàn tmnh Tiên Giang

caU T4CII UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can eü Luat T chüe ehInh quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cci Nghj djnh S6 61/2018!ND-CP ngày 23 tháng 4 nàm 2018 cüa ChInh
phü ye thvc hin co ehê mQt ccia, mOt eü'a lien thông trong giái quy6t thu tyc
hành chinh;
Can cci Quy& djnh s6 985!QD-flg ngày 08 tháng 8 nàm 2018 cüa Thu
thông ChInh phü ye ban hành K6 hoch th?c hiGn Nghj djnh so 61/201 8/ND-CP
ngây 23 tháng 4 nam 2018 cüa ChInh phü v& thrc hien eq the mQt ecia, mQt ecia
lien thông trong giãi quyêt thu tc hành chInh;
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Xet de ngh cua Chanh Van phong Uy ban nhan dan tnt,
QUYET DWII:
Diu 1. Ban hãnh kern theo Quy6t djnh nay K4 hoach th?e hin Nghj djnh
so 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nãm 2018 cüa ChinE phü ye thvc hin cci
ché rnQt cü'; mQt ecia lien thông trong giâi quyêt thu tijc hành chinE trên dja bàn
tinh Tiên (hang.
Then 2. Quyet d4nh nay co hiçu lye thi hanh ke tu ngay ky.
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nit dan tinE; Thu trithng cáo c quan
chuyên mon thuOc Uy ban nhãn dan tinh, Trutng Ban quãn 1 các khu cOng
nghip tinE; Chü tjch Uy ban nhân dan cáo huyn, thj xä, thành phO; Chü tjeh
Uy ban nhân dan cáo xâ, phuäng, thj trân và eáe to chcie, eá nhân eó lien quan
chju trách nhim thi hành Quy6t djnh nay./4
No'i üízâü:
- Nhir Diêu 3;
- Van phàng Chinh phü (Cic KS TI'HC);
- 'ITl'U, TTHDND tinh;
- CT, các PCI. UBND tinh;
- VPUB: Lanh 4o VPUB,
P. KSflHC;
- C6ng TIDT tinh;
- Luu: VT.
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KT. cHiT TJCH
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UY BAN NHAN DAN
TINH TIEN GIANG

CQNG HOA XA 11(11 CHU NGHIA ylfl NAM
Dc Ip - T do - H4nh phñc

icE 1104CR
Thiyc hiGn Nghj dinh s6 61/20181ND-CP ngày 23 tháng 4 nám 2018
cüa ChInh phil v thiyc hiên co' ch mQt cfra, mQt cfla lien thông
trong giäi qnyét thu tyc hành chinh trên dja bàn tinh Tin Giang
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so02fl /QD-UBND ngàyq'/ tháng 9 nàrn 2018
cña ChÜ tjcl'z Uy ban nhán thin tinh Tiên Giang)
I. MVC DICH, YEt CAU
1.Bào dam trMn lchai kjp thôi, th6ng that, khoa hçc và hiu qua các nQi dung
dã duve xác djnhtrong Nghj djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nàm 2018
cüa Chinh phü ye thçrc hin co' ché mØt cfra, mQt cüa lien thông tong giãi quyêt
thu t1ic hãnh chinh (sau day gi Mt là Nghj djnh so 61/2018/ND-CF) den toàn the
can bO, cOng chüc, viên chüc và nhân dan ten dja bàn tinh.
Nãng cao nl4n thüc cüa dQi ngü cén bØ, cOng chfrc, viên chfrc tong vic
thvc hin cOng the kiêm soát thu tçic hãnh chinh (TrHC), cài each TI'HC gn vói
vic tO chüc triên khai thrc hin co' chO rnQt cüa, mQt cfra liOn thông t4i eq quan
hãnh chinh cac cap nh.rn nãng cao tinh than trach nhim eüa cac ngãnh, the cap.
2. K& qua tri&i khai K hoach nay lam co' sä d dánh giá kt qua thvc hien
Nghj djnh sO 61/2018/NE)-CP. Vic triên khai th?c Men barn sat eác nhiem vi
theo KO hoach va cac chucing trInh, ke hoach liOn quan cüa Uy ban nhân dn
tinh. Tao ra sr dQt pha tong viec tiOp nUn và tà kOt qua giài quyOt TTHC cho
cá nhân, tO chüc nhanh ehóng, tiOt kiem th&i gian, chi phi di Iai... gop phãn cài
thien rnOi tru&ng kinh doanh cüa tinE, nâng cao ehi sO cài each hãnh chInh eüa
tith trong thUng nm tâi.
3. Xác djnh ci th nQi dung cOng viec, thai han, san phãm dv ki&i hoàn
thãnh va trách nhiem cüa cac co' quan liOn quail trong viec tO chüe thve hien
Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP; phOi hqp chit the gifta eae cci quan chuyOn mOn
thuc Uy ban th dântinh, Uy ban than d&n cap huyn và cap xâ, kjp th&i tháo
gU khO khn, vuOng mae phát sinE.
II. NQI DUNG KE 1104CR
1. fly dçrng, ban hành cac van bàn quy pham pháp luat, van bàn chi dao,
diOu hành liOn quan thvc hien Nghj djnh sO 61/201 8/ND-CP.
2. Thành 19p, kin toàn t6 chüc bQ may, thiern vg, quyn han và bó trI trçi
s&, tang thiOt bj cUa BQ phn tiOp nhn và trà ket qua giài quyOt flHC (BQ
phQn MØt cüa) cae cap.
3. TrMn khai áng dtng cOng ngh thông tin dáp üng yOu eau thvc hien cci
chO mOt eôa, met cira liOn thông tong giâi quyOt 'ITlIC.
4. T chüc quán triet, tp huan, tuyên truyn, pM bin và kMm tra, dOn de
viec thvc hien Nghj djnh sO 61/201 8/ND-CP và KO hoach nay.
Các nhiern vii ci th tai phi lc kern thea K& hoach nay.
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Ill. TO CHtC TIIJ'C llI$N
1. Cáo co quan chuyOn mon thuØc lily ban nhân dan tinh, Ban quãn l cáo
khu cOng nghip tinh, Uy ban nhân dan cp huyn vá cap xä chU dng triên khai
th?c hiGn Nghj djnh sO 61/201 8/ND-OP cüa Chmnh phU vá Kê hoach nay theo
thim v'i duqc phân cong và xác dinh day là mQt trong thOng nhiGm via trçng
tam giai doan 2018-2020, Mo dam thiOt thvc, hiu qua, dung tiên do.
2. Chü tjch lily ban nhán dan cp huyn chi dao xây dimg, ban hành Ké
hoach thuc hiên Nghi dinh sO 61/201 8/ND-OP cüa ccx quan, dja phirong mInh.
Thu trutng các ccx quan chuyên mOn thuQc lily ban nhan dan tinh, Tru&ng
Ban quãn 1 các khu cOng nghi4p tinE, Chü tjch Uy ban than dan cap huyn
djnh ks' hang qu báo cáo tinE hinh thvc hiGn và kêt qua triên khai Nghj djnh và
Kê hoach nay, lông ghép trong kao cáo ye tInE hinh, kët qua thvc hin cOng tao
kiêmsoát TTHC ye Van phông Uy ban nit dan tinE dê tong hgp, báo cáo Chü
tjch Uy ban nhân dan tith.
CM dao t chüc tip nhn, giái quyt TTHC tai BQ p14n MQt cUa theo
hutng nãng cao t5' l thvc hin tai chô vic tiêp than, thâm djnh, phé duyt và
trâ kêt qua, Mo dam ti Trung tam phçic vi hãnh chuth cOng thvc hiOn tai ch6
dOi vâi tOi thiêu 20% TTHC thu&ng xuyên phat sith hO so khi Trung tam duqc
thành 1p;ti BQ phan tiêp th.n và trâ kêt qua c4p huyn thvc hien tai chô dôi
vói tOi thiêu 50% TTHC tlur&ng xuyên phát sinE ho so.
3. Các ccx quan chuyên mon thuQc lily ban than dan tinh, Ban quán l' các
khu cong nghip tith, lily ban nhan dan c&p huyn và cap xä triên khai xây dçrng
h thông thông tin mOt cüa diOn tü bâo dam theo tiêu cM, quydjnh thông nEat
ye chüc nãng, tith näng k5 thu3t, yeu cau kêt nOi theo huóng dan cüa Sà Thông
tin và Truyên thông.
4. Vànphông lily ban than dn 11th, SàThông tin và Truyk thông, lily ban
than dan cap huyn và Uy ban nhân an cap xã to chirc ghO biên và phôi hqp
vói các ccx quan thông tan, bao chI tuyOn truyên hiOu qua ye triên khai thçrc hiOn
Nghj djth sO 61/2018/ND-OP.
5. Kinh phi thvc hin K hoach nay dixçxc d? toán trong tong kinh phI chi
thu&ng xuyên cho boat dQng quAn l nhá nutc cüa ccx quan, dun vj, dja phuung
hang nthn theo quy djnh cüa pháp lu@ ye ngân sách thà nixOc. Cáo nQi dung cvthO
ye kinh phI thvc MOn duqc quy djnh tai DiOu 38, Ngbj djnh so 61/2018/ND-OP.
6. Van phông lily ban th dan tinh có trách thiOm giüp Chü tjch lily ban
than dan tinE theo döi, kiêm tra, dOn dOc, htthng dan các ccx quan chuyOn mOn
thuQcUy ban th dan tinE, Ban quãn l cáo khu cOng nghip tinh, Uy ban thô.n
an cap huyn và cap xä trong viêc triên khai dive hi4n KO hoch nay; tOng hqp,
báo cáo Uy ban nhân dan tinh, CM tjch Uy ban than dan tinE tháo gü thOng
khó khan, w&ng mac trong qua trinE triên khai./.
JCT. CHU TICH
pIo\cllu T4CH
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Phu luc
CAC NflM VIJ CU THE THVC HItN NGH P!NH SO 61/20181ND-CP
(Ban hành kern theo Quyit djnh sá2iTF/QD-UBND ngày ,ithang 9 nàm 2018
cña flñ tjch Uy ban nhdn dan tinh Tiê'n Giang,)
Co' quan
Co' quart
Thô'i gian
San phAm dç Sn
chü trI
phi hqp
hoàn thành
hoàn thãnh
i fly DIfNG, BAN HANH CAC VAN BAN QUY PII4M PHAP LUtT, VAN BAN CHI P40 DIEU HANTI
Quy& djnh quy djnh vic thvc hin ca Van phông Uy
Các co quan lien
Quyát djnh cüa UBND
ché mOt cüa, mQt cüa lien thông trong ban nhân dan
Qu' 112019
tmh
giài quy& thu tic hành chinh (flHC).
(UBND) tinh
S& Tâi chimnh,
Hiró'ng dn v ch dQ, chinh sách Mi vói
Theo hu&ig
Van
phông
Quy& djnh cüa UBND
2 can bQ, cong chüc, viên chüc lam vic tai S& NQi
dn cüa BØ
UBNI) tinh, các
tinh
BQ phn MQt c1ra.
Nôi vu
cu quan lien quan
Quy djnh v müc chi phçic vçi các hot
Van
phông Theo huóng
Quyêt djnli cüa UBND
3 dQng thvc hin ca ch mOt cüa, môt cfra S& Tài chInh
TJBNI) tinh, cac dn cüa Bô
tinh
ca quart liOn quan Tài chInh
liOn thông trong giãi quy& TTHC.
Van
phông
Ban hành K hoach trMn khai thixc hiOn
Các ca quan liOn
K hoch cüa UBND tinh
- UBND tinh vâ
Qu 111/2018
Nghj djrih s 61/2018/ND-CP
quan
và UBND cp huyn.
UBND c.p huyrt
II TIIANH L4P, KICN TOAN TO CHIYC, NIflM VU, QUYEN H4'SN VA TR sO CUA BQ PH4N MQT CIYA
Các ca quan
Thành 1p hoac kin toãn t chfrc BO phn
BO phn Mt tha các cp
chuyOn mOn thuôc
MOt cüa và ban hãnh quy thE v tO chüc
duct thãnh lap hoac kien
UBND tinh, Ban Các cci quan lien
và hoat dQng cüa BO Rhan MOt cüa các
Qu IV/20 18 toãn và quy the v t chüc
quãn l các iätu quan
cp nhu quy dinh ti DiOu 7 Nghj djnh so
và ho4t dng dugc ban
cOng nghip tinh,
61/2018/ND-CP.
hành.
UBND cp huyn

TT

Ni dung thiyc hiên
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Co' quan
Co quan
Thb'i gian
chü trI
phôi hqp
hoàn thành
và cAp xã.
Các ccx quan
chuyên
mon
Hoàn thành viêc b trI tru s& (in tiên
thuOc
UBND
chuyk Mi cOng nAng hoc nâng cap, cái
ti, Ban quãn 1 Các ccx quan lien
Qu 1/2019
tao trçi sä), bo trI trang thiOt bj tai BO phn các khu cOng quan
Môt càa.
nghip
tinE,
cap
UBND
huyn và cp xa.
Cong bá danh rnyc TTHC tMp nh3n tai
Van
phông Cáo ccx quan lien Qu IV/20 18
B phn MOt cüa; danE mvc flHC tiêp
UBND tinh
quan
và hang nëm.
nbn trrc tuyn trén C6ng djch vp cOng
Ni dung thi1rc hiên

San phAm di1 kin
hoàn thành

BQ phn MOt cfra cáo cp
thrqc bo trI trçi sâ, trang
thiêt bi boat dng.
-

Quyêt djnh cOng b danE
mijc

Quyêt djnh cüa Chü tjch
Van
phông
Cáo ccx quan
UBND tinE ban hành quy
Ban hành quy trInh nQi bQ, quy trInh diGn
UBND
tinE, QuI/2019và
chuyên
mon
trInh thu tic hành chInh
tü Mi vói viec giái quyt Urng TTHC.
cap
hang
thuôc UBND tinE
thuôc thm quyn cüa cp
huyn, cAp xã
tii-th, câ huyn vá cp xa.
Cáo ccx quan
Tôi thiëu 20% so 1THC
chuyên
mon
duvc thvc hin toãn bQ
thuc
UBND
quy trInh tai Trung tam
T chüc thvc hin toàn bo quy trInh tip
tinE, Ban quãn 1
Phuc vu banE chInE cOng
nhn, giâi quy& TT'HC thuOc thm quyk
Cáo ccx quan liOn
cáo lcliu cOng
Qu 11/2019
tinh khi duqc thành lip;
giái quyt (tip nhan, thAm djnh, phO
quan
nghip tinh; VAn
50% sO TTHC dLrcxc thut
duyt và trá kOt qua) tai BO phan MOt cCra.
phOng
UBND
hien toàn bQ quy trInE tai
tinE và UBND
BQ phn TiOp nhn và Trá
cp huyn.
kOt qua cAp huyn.
TO chfrc dánh giá viec giái quyt thu t1ic Van
phông Cáo ccx quan, tO Hthg nàm
K4t qua danE giá &rçxc
2
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Car quan
Car quan
Thô'i gian
San phm diy kin
chü trI
phM hqp
hoàn thãnh
hoàn thành
hành chInh cüa các cu quan chuyên mon UBNID
tinE, chüc lien quan.
cOng khai
thuOc UBND tinE, UBND cap huyn vâ UBND
cp
cpxä.
huyn.
TRIEN 1(HAJ tThG DI)NG CONG NGH1 THONG TIN PAP UNG flu CAU TH1fC 111W CO CHE MQT CIYA,
MÔT CU'A LIEN THONG TRONG GLAd QUIET THU TUC IIAN11 CHINH
Hutng dk thvc hien các tiêu cM, quy
djnh thng nEat ye chüc nàng, tInE näng
phông Theo hu6ng
k5' thut trong xay drng Cong dich vu
Sà Thông tin vâ UBND tinh vâ dn cüa BQ
công, h th6ng thông tin mQt cüa then tu
Van bàn duuc ban hành
Truyn thông
các ca quan lien Thông tin và
cap tinh; huóng dn kát n6i các h thông
quan.
Truyn thông
thông tin mOt cfra then th trên pham vi cà
mice.
Thvc hien k& n6i, tIchhç-p dftlieu TTHC
Các ca quan
trén Cu s& dii lieu quôc gia ye TTHC áé
Van
phông
chuyôn
mOn
Qu IV/20 18 'ITHC duic k& ni
cOng khai trén Côngltrang thông tin then
UBND tinh
thuôc UBND tinh
tfr và phn mm MOt efra then tü
Các cc quan
chuyên
mOn
Trin khai phn mm mQt cüa then tfr thuec
UBND S& Thông tin và
Ph.n mm mQt càa dien
thng nht dOi vo'i cac dun vj trên dia bàn tinh, Ban quàn l Truyn
thOng,
thng nht duvc trMn
Qu' IV!20 18
tinE; ban hành quy ch hott dQng ph&n các thu cOng Van
phông
khai và quy ch ho?t dng
mêm mQt cüa then tfr cüa tinh.
nghip
tinh, UBND tinE
tkrqc ban hành.
UBND
c&p
huyn vâ cp xã
So Thông tin vâ Theo hithng
Quy d1th V cong tác luu tnt ho SG, dii
SO NQi vll
Truyn
thông, dn cUa BQ Van bàn huó'ng dn.
lieu then tu ti BO phn MQt cüa.
Van
phông NQi vii
Ni dung thiyc hin
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TT

Ni dung thu'c hiên

Co' quan
chü trI

Các co quan
chuyên
mon
T chüc chuyn d6i h so, tài lieu giAy thuQc
UBND
lien quan dn hot dQng giâi quyk thu tçrc tinh, Ban quãn 19
hành chunh cüa to chüt, cá than thành ha cáo khu cOng
so then tà.
nghip
tinh,
TJBND
huyn và cp xã
Trin khai, huó'ng dn th?c hien Quy
chufin 1c thut qu6c gia v cu trác, dinE
dung d& lieu gói tin phiic vi k& n6i C&ig
SO Thông tin và
Djch vi cong quc gia vói COng dich
TruyEn thông
công, h thông thông tin môt cfra dien
cp tinE và cáo co sO dft lieu quác gia,
chuyên ngãnh.
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Co' quan
Thô'i gian
phói hqp
hoàn thành
UBND tinh và cáo
co quan lien quan
Van
phông
TJBND tinh, S&
vg,
So
Khi duqc
NOi
Thông tin và his&ng dn
thi.xc Men
Truyn thOng.
thuàng xuyên

phOng
UBND tinE, SO
Khoa hçc và
COng ngh và
CC co quan lien
quan.

San phâm thy kin
hoàn thành

Các h6 so,, tai lieu giy
lien quail den flHC duçxc
chuyk di thành hã so
then tu ngay khi tip nhn,
giái quyêt.

Theo hu'ó'ng
dn cüa Bô
Van bàn huóng dan.
Thông tin 'A
Truyên thông

Van
phOng
UBND tinE, SO
Ká ho?ch vâ Du Theo hu6ng Cáo h th6ng duqc k& n6i
Pr, SO Tâi chinh d&i
vOl nhau.
Va CáO 0(1 quan
liOn quan
phông
Huóng S báo dam an toãn thông tin cho
SO Thông tin vâ UBND
tinh,
h th6ng djch vii công, môt tha diên
Thirbng xuyên Van bàn huOng dan
TruyOn thông
Cong an finE,
cüa tinE
UBND các cp
TriM khai th?c hien kk ni h th6ng mOt
càa then tu cüa tinh vOl cáo he th6ng liOn
SO Thông tin vâ
quaii theo hirOng S cüa Van phông
Truyk thông
Chmnh phü và BØ Thông tin và Truyên
thông

4

Co' quan
Co'quan
Thbi gian
San phm dy kin
chü frI
phôi hqp
hoàn thành
hoàn thành
TO CHC QUAN TRIfl, Th4P mJAN, TUYEN TRUYEN, P110 BIEN vA KIEM TRA, DON DOC VThC THUC
iv
mEN NGHI DINII SO 61/2018/ND-CP CUA CHINH PHU vA KE HO4CH NAY.
T6 ehüc Hi nghj quán trit Nghj djnh s6
61/201 8/ND-CP ye time hiên ca ehê môt Van
phông Các co quan lien
Qu IV/20 18 H6i nghj duge th ehüe.
eàa, mQt eüa lien thông trong giái quyt UBNIJ tinh
quan
thu tue hành chInh và Kê hoeh nay.
T ehüe $p hun nghip vigi, sü dng h
th6ng thông tin môt efra din tu cho can S& Thông tin và Các cci quan lien Qu IV/20 18 Các ló'p $p huk thrçxc t
2
bo, cong chfrc, viên chüc thirc hin cci eh Truyn thông
quan
và hang nàm chfrc theo kê hoach.
mOt cüa, mOt càa lien thông.
Báo Ap bc, Dài
Van
phông
Phat th.nh và
UBND tinh, S&
Nghj dinh dime tuyên
Tuyên truyên, pM bin trin khai th?e
Truyn hmnh, Dài
Thông
a
Thu&ng xuyen truyên, pM biEn rQng räi,
hinNghj djnh sO 61/2018/ND-CP.
Truyên thanh V
TruyOn thông và
hiu qua.
C6ng/Trang
UBND CC cap
thông tin then th
Kim tra, don d& viec time hien Nghj djnh
s6 61/2018/ND-CP, 1(0 hoach nay và viec Van
phông Cáe cci quan lien
Báo cáo Chü tjch Uy ban
Hang nam
tri&i khai thành
hoat dng eüa BO phn UBND tinh
quan
nhân dan tinh.
Môt cüa cüa các dan vi tOn dia bàn tinh.
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Ni dung thrc hiên
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