
UBND TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
     Số:      /KH - SKHĐT                  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 02 năm 201

                                                     KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua chuyên đề “giải quyết nhanh thủ tục hành chính

cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành
chương trình tổng thể cải các hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị
quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số
787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai
đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc
phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2016 – 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát động phong trào thi đua “giải
quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn
tỉnh năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích

Đẩy mạnh các phong trào thi đua giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ
chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm
của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ góp phần cải thiện môi trường đầu tư,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính. 
          Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen
thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong
phong trào thi đua giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, đồng thời nhân rộng điển hình tiên
tiến đối với tập thể, công chức có tinh thần sáng tạo, quyết tấm phấn đấu giải quyết
thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả.
II. Yêu cầu

Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính đến tất cả các
phòng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chế độ công chức, công vụ, cải
cách lề lối làm việc; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên
chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân, đẩy mạnh ứng dụng công
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nghệ thông tin của cơ quan nhằm nâng cao hiệu công việc hướng đến sự hài lòng
của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
II. Nội dung thực hiện
1.Đối tưởng thi đua: Các phòng chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:

- Thanh tra Sở;
- Phòng Tổng hợp, quy hoạch;
- Phòng Kế hoạch phát triển Xã hội;
- Phòng Kế hoạch phát triển kinh tế;
- Phòng Đấu thầu và giám sát Đầu tư;
- Phòng Đầu tư phát triển
- Phòng Đăng ký kinh doanh
Riêng Văn phòng sở: xử lý nhanh văn bản đến và phát hành nhanh văn bản

đi qua hệ thống chữ ký điện tử; tham mưu Lãnh đạo sở về rà soát thủ tục hành
chính nhanh, kịp thời.
2. Nội dung thi đua:

- Tất cả các phòng chuyên môn căn cứ vào Bộ thủ tục hành chính đã được
công bố và Quyết định cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30% theo
Quyết định số 3490/QĐ-UBND ngày 6/12/2018 và Chỉ thị số 24/CT-UBND tỉnh
ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh.

-  Bảo đảm số hồ sơ tiếp nhận được giả quyết thủ tục hành chính đúng và
trước thời hạn so quy định với tỷ lệ 99%  trở lên.

- Không có sai phạm trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá
nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Có thông báo xin lỗi và gia hạn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp.

- Có không khai minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử
và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp Tỉnh.
3. Thời gian thi đua:

Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020
III. Công tác khen thưởng:

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng:
a. Đối  tưởng:Các  tập  thể,  cá  nhân có thành tích xuất  sắc  trong giải  quyết

nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp
b. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc sở

2.Tiêu chuẩn khen thưởng
a.Đối với tập thể: 

-Lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc trong giải quyết nhanh thủ
tục hành chính ( theo tiêu chí tại mục 2 nội dụng thi đua).
bĐối với cá nhân: lựa chọn 01 đến 02 cá nhân theo tiêu chuẩn sau:
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 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả
trong giải quyết thủ tục hành chính.
   - Tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảo bảo đúng và
trước thời gian theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở Kế hoạch này, yều cầu lãnh đạo các Phòng chuyên và người lao

động thuộc sở chủ động, hăng hái tham gia. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp
với  các phòng thường xuyên theo dõi,  đôn đốc;  tham mưu Lãnh đạo sở khen
thưởng cho các tập thể, cá nhân giải quyết nhanh thủ tục hành chính ./.
                                                                                         

                   GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ ( để bc);                                                                                                                 
- Ban TĐKT Tỉnh ( để bc);                                                                                        
- GĐ và các PGĐ;                                                                                                                         
- Các phòng;
- Lưu VT.                                                                                                          

                                                                                                                   Nguyễn Công Vinh
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