
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4020/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính 
phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm^ 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21^ tháng 10 năm 2020 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản 
lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; 



Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp công bố, công 
khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
524./TTr-VP ngày 25 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Kế hoạch kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Tuấn 

http://www.baria-vungtau.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Nhằm tiếp tục thực hiện các Nghị định của Chính phủ về công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 về kiểm soát thủ 
tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 với các 
nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
a) Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
(sau đây gọi chung là công tác kiểm soát thủ tục hành chính) trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Chấm dứt tình trạng tham 
mưu cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
có quy định thủ tục hành chính mà Luật không giao. 

c) Thực hiện tốt nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính; cải thiện môi 
trường kinh doanh; đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

d) Phát huy quyền giám sát của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý nghiêm túc, triệt để các phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo tính minh bạch, khách quan, công 
bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính. 



2. Yêu cầu 
a) Kiện toàn hệ thống tổ chức Bộ phận Một cửa các cấp đảm bảo yêu cầu triển 

khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. 

b) Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 
dân cấp xã phải được được cập nhật, công bố kịp thời và công khai bằng nhiều hình 
thức nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc 
thực hiện của cơ quan nhà nước theo quy định. 

c) Các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính được 
tiếp nhận, giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, gắn với công tác rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. 

d) Từng cơ quan, đơn vị phải phát huy trách nhiệm trong việc rà soát, sửa đổi, 
bổ sung và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định thủ tục 
hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các tổ chức, cá nhân. 

đ) Thực hiện việc cập nhật, đăng tải các quyết định công bố thủ tục hành chính 
và các thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia; trang Thông tin điện tử 
cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các Trang thông tin điện tử của Sở, 
ngành, địa phương. 

e) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng theo quy định về 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

II . NỘI DUNG THỰC HIỆN 
(Nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo kế hoạch) 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi 
giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức 
chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành 
chính. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm 
của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính của đơn vị. 

3. Đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông 
qua các cơ quan: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, các Đài 
Phát thanh ở địa phương, trên các Trang thông tin điện tử, v.v... 



IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, 

đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường 
xuyên và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế 

hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2021 của ngành, địa phương mình theo các nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết 
định này, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 
2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 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 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện 02 Quyết định trong báo cáo tình hình, 
kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, năm 2021. 

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 
ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân các xã, phường, 
thị trấn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt Kế 
hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp 
thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Tuấn 



Phụ lục 
NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phôi hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 

I. Xây dựng các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính 

1 
Xây dựng kế hoạch rà 
soát, đánh giá thủ tục hành 
chính năm 2022 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 
huyện. 

Quyết định 
phê duyệt 
Kế hoạch 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tháng 
01/2021 

2 

Xây dựng kế hoạch kiểm 
soát thủ tục hành chính; 
Kế hoạch truyền thông hỗ 
trợ công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính năm 2022 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 
huyện 

Quyết định 
phê duyệt 
Kế hoạch 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tháng 
12/2021 

TT ¥  7A J  A  1  A r 1  A 1  •  A  1  •  A  i  >  1  A i l  A r 1  A - » A  A  •  1  •  A  II. Về tập huân và hướng dân nghiệp vụ; kiện toàn hệ thông cán bộ đâu môi kiểm 
soát thủ tục hành chính 

1 

Tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính cho các 
cơ quan, đơn vị, địa 
phương 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp 

xã. 

Hội nghị tập 
huấn hoặc 
các văn bản 
hướng dẫn 
nghiệp vụ 

Tập huấn 
theo kế 
hoạch 

chung của 
Văn phòng 
Chính phủ 
và thường 

xuyên 
hướng dẫn 
nghiệp vụ 

2 

Kiện toàn hệ thống cán bộ 
đầu mối thực hiện nhiệm 
vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính các cấp trên địa bàn 
tỉnh 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 

huyện. 

Quyết định 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tháng 
1/2021 

3 
Theo dõi, đôn đốc việc 
thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính 

Văn phòng 
Sở, ban, 

ngành tỉnh, 
UBND cấp 

Văn bản đôn 
đốc... 

Thường 
xuyên 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
cho các cơ quan, đơn vị, 
địa phương 

UBND 
tỉnh 

huyện 

III. về rà soát các quy định, thủ tục hành chính; đề xuất sáng kiến 

1 

Tổ chức thực hiện Kế 
hoạch rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính năm 2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sở, Ban, 
ngành tỉnh 

UBND cấp 
huyện, 

UBND cấp 
xã 

Phương án 
đơn giản hóa 
TTHC cụ 
thể của từng 
Sở, ban, 
ngành 

Từ tháng 01 
đến ngày 
15/8/2021 

2 

Xây dựng Quyết định 
thông qua Phương án Đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính của Chủ tịch UBND 
tỉnh 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh 

Quyết định 
thông qua 
phương án 
đơn giản hóa 
TTHC của 
Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Tháng 
9/2021 

3 
Nghiên cứu đề xuất sáng 
kiến cải cách thủ tục hành 
chính 

Sở, ban, 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp 

xã 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Văn bản đề 
xuất; văn 
bản thực 

hiện 

Trong năm 
2021 

IV. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính 

1 

Tham gia ý kiến đối với 
quy định về thủ tục hành 
chính trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết của 
HĐND tỉnh, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh có quy 
định thủ tục hành chính 
khi được luật giao 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh, 
các cơ quan, 
tổ chức khác 
có liên quan 

Văn bản 
tham gia ý 

kiến 

Khi có văn 
bản yêu 
cầu của cơ 
quan chủ 
trì soạn 
thảo 

2 
Hướng dẫn các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tổ chức đánh giá tác 
động của thủ tục hành 

Sở Tư 
pháp 

Sở, ban, 
ngành tỉnh Văn bản 

hướng dẫn, 

Khi có đề 
nghị xây 
dựng nghị 
quyết của 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
chính trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết của 
HĐND tỉnh, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh có quy 
định thủ tục hành chính 
khi được luật giao. 

góp ỷ--- HĐND 
tỉnh, dự 
thảo văn 
bản QPPL 
của UBND 
tỉnh có quy 
định thủ 
tục hành 
chính 

3 

Thực hiện việc đánh giá 
tác động của thủ tục hành 
chính trong đề nghị xây 
dựng nghị quyết của 
HĐND tỉnh, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh có quy 
định thủ tục hành chính 
khi được luật giao. 

Sở, ban, 
ngành tỉnh 
chủ trì xây 
dựng văn 

bản 

Sở Tư pháp 

Các phụ lục 
về đánh giá 
tác động thủ 
tục hành 
chính kèm 
theo dự thảo 
Báo cáo 
đánh giá tác 
động 

Khi có đề 
nghị xây 
dựng nghị 
quyết của 
HĐND 
tỉnh, dự 
thảo văn 
bản QPPL 
của UBND 
tỉnh có 
quy định 
thủ tục 
hành chính 

4 

Thẩm định đề nghị xây 
dựng nghị quyết của 
HĐND tỉnh, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật 
của UBND tỉnh có quy 
định thủ tục hành chính 
khi được luật giao. 

Sở Tư 
pháp 

Các sở, ban, 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 
huyện, cấp 
xã và các tổ 

chức, cá 
nhân có liên 

quan 

Văn bản 
thẩm định 
của Sở Tư 
pháp, trong 
đó nêu rõ về 
thẩm quyền 
ban hành, sự 
cần thiết, 
tính hợp lỷ, 
hợp pháp 
của các quy 
định về 
TTHC 

Khi có đề 
nghị xây 
dựng nghị 
quyết của 
HĐND 
tỉnh, dự 
thảo văn 
bản QPPL 
của UBND 
tỉnh có 
quy định 
thủ tục 
hành chính 

V. về công bố, công khai, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

1 
Rà soát, cập nhật các 
Quyết định công bố thủ 
tục hành chính, Quyết 

Sở, ban, 
ngành tỉnh 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Dự thảo 
Quyết định 
công bố thủ 

Thường 
xuyên 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
định công bố nhóm thủ 
tục hành chính liên thông 
do Bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ ban 
hành để tham mưu trình 
Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố TTHC, phê duyệt quy 
trình nội bộ theo quy định 

tục hành 
chính, Quyết 
định phê 
duyệt quy 
trình nội bộ 
giải quyết 
thủ tục hành 
chính của 
Chủ tịch 
UBND tỉnh 

2 

Góp ý, kiểm soát chất 
lượng về hình thức và nội 
dung dự thảo quyết định 
công bố; Quyết định phê 
duyệt quy trình nội bộ do 
các Sở, ban, ngành chủ trì 
xây dựng trước khi trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh ký 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh 

Quyết định 
công bố thủ 
tục hành 
chính, Quyết 
định phê 
duyệt quy 
trình nội bộ 
giải quyết 
thủ tục hành 
chính của 
Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Thường 
xuyên 

3 

Cập nhật, đăng tải công 
khai các quyết định công 
bố thủ tục hành chính, các 
thủ tục hành chính đã công 
bố lên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia và trên trang 
Thông tin điện tử cải cách 
hành chính tỉnh. 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh 

Quyết định 
công bố thủ 
tục hành 
chính, thủ 
tục hành 
chính được 
đăng tải 
công khai 
kịp thời lên 
Cơ sở dữ 

Ngay sau 
khi nhận 

được Quyết 
định công 
bố thủ tục 
hành chính 

của Chủ 
tịch UBND 

Cập nhật, đăng tải công 
khai các quyết định công 
bố thủ tục hành chính, các 
thủ tục hành chính đã công 
bố lên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia và trên trang 
Thông tin điện tử cải cách 
hành chính tỉnh. liệu quốc gia 

về thủ tục 
hành chính 

tỉnh 

4 

Công khai các thủ tục hành 
chính đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố tại nơi 
tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hành chính, Cổng Dịch 

Các Sở, 
ban, ngành 

tỉnh, 
UBND cấp 
huyện, cấp 

Bộ phận Một 
cửa cấp tỉnh, 
cấp huyện, 

cấp xã 

Thủ tục 
hành chính 
được công 
khai kịp thời 
tại nơi tiếp 

Ngay khi 
nhận được 
quyết định 
công bố thủ 

tục hành 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
vụ công câp tỉnh và các 
trang Thông tin điện tử của 
Sở, ban, ngành, địa 
phương. 

xã. nhận và trả 
kết quả, 
được cập 
nhật trên các 
trang Thông 
tin điện tử, 
Công Dịch 
vụ công cấp 
tỉnh 

chính của 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 

Tổ chức thực hiện các thủ 
tục hành chính; quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết theo 
đúng quy định của pháp 
luật 

Sở, ban, 
ngành 
tỉnh, 

UBND cấp 
huyện, 

UBND cấp 
xã 

Cơ quan, 
đơn vị có 
liên quan 

Kết quả giải 
quyết thủ 
tục hành 

chính 

Thường 
xuyên 

VI. về xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

1 

Tiếp nhận, phân loại các 
phản ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về quy định 
hành chính theo quy định 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp 

xã 

UBND tỉnh 
chuyển nội 
dung phản 
ánh, kiến 
nghị đến cơ 
quan có 
thẩm quyền 
giải quyết 

Thường 
xuyên 

2 
Xử lý các phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính 
theo quy định 

Sở, Ban, 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp 

xã 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Kết quả giải 
quyết các 
phản ánh, 
kiến nghị 

Thường 
xuyên 

VII. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

1 

Triển khai thực hiện tốt cơ 
chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính 

Các Sở, 
ban, ngành 

tỉnh; 
UBND cấp 

huyện; 
UBND cấp 

Sở Nội vụ, 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

Thường 
xuyên 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
xã. 

2 

Kiểm tra việc thực hiện 
công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính, trọng tâm vào 
các nội dung công bố, 
công khai, thực hiện thủ 
tục hành chính và thực 
hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
tại các Sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; UBND cấp 
huyện; UBND cấp xã. 

Sở Nội vụ 

- Văn phòng 
UBND tỉnh 

- Các cơ 
quan, đơn vị 
có liên quan 

Báo cáo về 
kết quả kiểm 

tra trình 
UBND tỉnh 

Theo Kế 
hoạch kiểm 

tra 

3 

Tự kiểm tra việc công 
khai, thực hiện các thủ tục 
hành chính và thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết, 
quản lý tại cơ quan, đơn 
vị, địa phương mình 

Sở, Ban, 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện; 
UBND cấp 

xã 

Bộ phận 
Một cửa cấp 

tỉnh; cấp 
huyện; cấp 
xã; các cơ 

quan, đơn vị 
có liên quan 

Kết luận tự 
kiểm tra, 

Báo cáo... 

Thường 
xuyên 

4 

Tổng hợp, xây dựng báo 
cáo về tình hình và kết 
quả thực hiện công tác 
kiểm soát thủ tục hành 
chính tại các cơ quan, đơn 
vị, địa phương 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện 

Báo cáo của 
UBND tỉnh 

Hàng quý, 
năm hoặc 
đột xuất 

VIII. Đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính 

1 

Duy trì, thực hiện việc lấy 
ý kiến người dân bằng hệ 
thống điện tử tại các 
huyện, thị xã, thành phố; 
Bệnh viện, Trung tâm y tế 
trên địa bàn tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh ; Sở Y 
tế; UBND 
các huyện, 
thành phố 

Sở Nội vụ 

Các cơ 
quan, đơn 
vị tiếp thu, 

xử lý 

Thường 
xuyên 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 

2 

Huy động cán bộ, công 
chức của các Sở, ban, 
ngành; UBND cấp huyện; 
UBND cấp xã cùng tham 
gia việc rà soát, đánh giá 
quy định, thủ tục hành 
chính 

Sở, ban 
ngành tỉnh, 
UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp 

xã 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Theo Kế 
hoạch rà 
soát quy 
định, thủ 
tục hành 

chính năm 
2021 

IX. về thông tin, tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

1 

Đẩy mạnh tuyên truyền về 
công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính; 14tăng cường 
xây dựng các tin, bài, 
phóng sự về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông 
Tin và 
Truyền 

thông, Sở 
Văn hóa và 
Thể thao; 

Báo Bà Rịa-
Vũng Tàu, 
Đài Phát 
thanh-

Truyền hình 
tỉnh 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Tin, bài, 
chương trình 
phát thanh, 
truyền hình, 

ấn phẩm 
truyền 

thông... 

Thường 
xuyên 

2 

Cập nhật tin, bài có liên 
quan tới hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính 
trên Cổng thông tin điện 
tử tỉnh và của các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện 

Văn phòng 
UBND tỉnh 
(Trung tâm 
Công báo -
Tin học); 

các Sở, ban, 
ngành, 

UBND cấp 
huyện 

Cơ quan, 
đơn vị có 
liên quan 

Tin, bài trên 
Cổng thông 
tin điện tử 

Thường 
xuyên 

3 

Theo dõi, đôn đốc, tổng 
hợp tình hình thực hiện Kế 
hoạch truyền thông hỗ trợ 
công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2021 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở Nội vụ, 
Sở Thông 
Tin và 
Truyền 
thông, Sở 
Văn hóa và 
Thể thao, 
Báo Bà Rịa-
Vũng Tàu, 
Đài Phát 

Tổng hợp 
vào Báo cáo 
về tình hình 
và kết quả 
thực hiện 
công tác 
kiểm soát 
thủ tục hành 
chính 

Định kỳ 
hàng quý, 
năm hoặc 
đột xuất 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
thanh-
Truyền hình 
tỉnh 

X. Công tác khác 

1 

Triển khai các chương 
trình, dự án, đề án về kiểm 
soát thủ tục hành chính do 
Trung ương ban hành 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện; 
UBND cấp 

xã 

Theo 
hướng dẫn 
của Văn 
phòng 

Chính phủ 

2 

Triển khai thực hiện 
Thông tư số 01/2020/TT-
VPCP của Bộ trưởng Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính 
phủ 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện; 
UBND cấp 

xã 

Thường 
xuyên 

3 

Đẩy mạnh cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 cho cá nhân, tổ 
chức và việc thực hiện 
TTHC trên môi trường 
điện tử 

Sở Thông 
tin và 

Truyển 
thông 

Văn phòng 
UBND tỉnh; 

Sở, ban ngành 
tỉnh; UBND 
cấp huyện; 

UBND cấp xã 

Thường 
xuyên 

4 

Đẩy mạnh việc thực hiện 
quy định tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích 
theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Sở Thông 
tin truyền 

thông, Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban ngành 
tỉnh; UBND 
cấp huyện; 

UBND cấp xã; 
Bưu điện tỉnh 

Thường 
xuyên 

5 

Sơ kết việc triển khai 
thực hiện Kế hoạch hẹn 
giờ hướng dẫn kê khai, 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả thủ tục hành chính tại 
nhà trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa -Vũng Tàu và Kế 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban ngành 
tỉnh; UBND 
cấp huyện; 

UBND cấp xã; 
Bưu điện tỉnh 

Theo Kế 
hoạch của 

UBND 
tỉnh 



Stt Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp Kết quả Thòi gian 

thực hiện 
hoạch "4 tại chỗ". 

6 

Tổng hợp kết quả chấm 
điểm đánh giá, phân loại, 
xếp hạng đối với cơ quan, 
đơn vị thực hiện việc tiếp 
nhận, giải quyết, trả kết 
quả hồ sơ thủ tục hành 
chính báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban ngành 
tỉnh; UBND 
cấp huyện; 

UBND cấp xã, 
Bộ phận Một 
cửa các cấp 

Báo cáo 
KSTTHC 
hàng quý, 
năm 

Hàng quý, 
năm 

7 

Gắn công tác thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành 
chính với công tác xét thi 
đua, khen thưởng thuộc 
thẩm quyền của UBND 
tỉnh và các trường hợp đề 
nghị cấp trên khen thưởng 

Sở Nội vụ 
(Ban thi 

đua Khen 
thưởng 

tỉnh) 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

Thường 
xuyên 

8 
Đánh giá kết quả công tác 
kiểm soát TTHC năm 
2021 

Văn phòng 
UBND 

tỉnh 

Sở, ban, 
ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện 

Báo cáo 
(Tổng hợp 

vào báo cáo 
công tác 

kiểm soát 
thủ tục hành 
chính năm 

2021) 

Tháng 
12/2021 


