
KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

 

Tiếp nhận Công văn số 31/VPUB-TTPVHCC ngày 06/01/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tăng cường củng cố công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà 

nước trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, viên chức cơ quan. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền 

Tuyên truyền việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với quy định hành chính; về kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, 

kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá tác động của thủ tục 

hành chính; các nội dung của Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải 

cách hành chính... 

 2. Thực hiện việc rà soát tại Đài 

- Rà soát, đánh giá việc tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cán 

bộ và Nhân dân gửi đến Đài; một số thủ tục về hợp đồng quảng cáo,... 

- Việc thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Đài đối với 

các phòng chuyên môn. 

- Rà soát, đánh giá việc xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng 

chuyên môn; các phòng chuyên môn với các cơ quan, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố có liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền về thực hiện 

việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông theo Quyết 

định số 108/2014/QĐ- UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban 

hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

II. Đối tượng, thời gian, thành phần rà soát, đánh giá 

1. Đối tượng, thời gian rà soát: 

a. Đối tượng: các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức. 

b. Thời gian: Năm 2021 tổ chức 03 đợt 
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- Đợt 1: Từ nay đến 15/5/2021 sơ kết số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm. 

- Đợt 2: Từ 15/5/2021 đến 15/11/2021 tổng kết số liệu báo cáo năm 2021 

- Đợt 3: Từ 15/11/2021 đến 15/02/2022 tổng kết số liệu báo cáo năm 

chính thức. 

2. Thành phần tham gia rà soát: 

- Tổ Kiểm tra, rà soát, đánh giá.  

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân phối hợp thực 

hiện. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Giám đốc Đài: Chỉ đạo nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021 trong mọi hoạt động của Đài và công tác thông tin, tuyên truyền. 

- Trưởng các phòng chuyên môn: Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của phòng và tổ 

chức thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo số liệu tuyên truyền theo quy định 

tình hình, kết quả thực hiện cho Giám đốc Đài thông qua phòng Hành chính 

tổng hợp (đ/c Trần Hoài Hương). 

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Phối hợp với các phòng tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo 

tình hình và kết quả thực hiện thông tin, tuyên truyền rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính của Đài theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng: 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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