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KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
NĂM 2013 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 347/QĐ- BTTTT ngày  05   tháng  4   năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

TT 
 

Nội dung công việc 
 

Đơn vị thực hiện 
 

Đơn vị phối hợp 
 

Thời gian thực hiện 
 

1 Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền 
thông năm 2013 của Bộ  

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Cơ quan thông tin, báo 
chí thuộc Bộ 

Tháng 3/2013 
 

2 Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và cải cách thủ tục hành chính 
trên các cơ quan thông tin, đơn vị báo chí 
Ngành 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

 

Trung tâm Thông tin, 
Báo Bưu điện Việt Nam, 

VTC và các cơ quan 
thông tin, báo chí Ngành 

Thường xuyên 

3 Tiến hành đôn đốc, kiểm tra định kỳ với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị về công tác truyền 
thông cải cách hành chính, cải cách thủ tục 
hành chính  

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Bộ 

Tháng 3,6,9,12 -
2013 

4  Tổ chức giao ban định kỳ, đánh giá tình 
hình thực hiện, đánh giá tác động của thủ 
tục hành chính với các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Bộ về công tác truyền thông 
cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành 
chính 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Bộ 

Tháng 3,6,9,12 -
2013 
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TT 
 

Nội dung công việc 
 

Đơn vị thực hiện 
 

Đơn vị phối hợp 
 

Thời gian thực hiện 
 

5 Tổ chức họp với các hiệp hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp cùng phối hợp triển khai 
công tác truyền thông 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Trung tâm Thông tin; 
Các tổ chức, hiệp hội có 

liên quan 

Từ tháng 6/2013 – 
12/2013 

6 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông các tỉnh, thành phố tuyên truyền và 
phổ biến hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính lĩnh vực thông tin và truyền thông 
tại địa phương 

Văn phòng Bộ; 
Trung tâm Thông tin;  

 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Thường xuyên 

7 Xây dựng và sản xuất các video, phóng sự 
tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính tại Bộ, ngành, địa phương 

Trung tâm thông tin; 
Văn phòng Bộ 

(Phòng KSTTHC) 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Bộ và các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức 

có liên quan 

Từ tháng 3/2013 
đến tháng 12/ 2013 

8 Tổng hợp, kiểm tra tình hình và kết quả 
thực hiện thủ tục hành chính báo cáo lãnh 
đạo Bộ; Thực hiện việc kiến nghị cơ quan, 
người có thẩm quyền xử lí các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu 
cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát 
thủ tục hành chính 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan 

Định kỳ theo các 
quý I, II, III, IV 
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TT 
 

Nội dung công việc 
 

Đơn vị thực hiện 
 

Đơn vị phối hợp 
 

Thời gian thực hiện 
 

9 Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông 
tin và truyền thông trên trang tin điện tử 
của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục 
hành chính trên báo chí Ngành 

Trung tâm Thông tin; Báo 
Bưu điện Việt Nam;  
VTC và các cơ quan  

thông tin, báo chí Ngành 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Thường xuyên 

10 Thông tin công khai về kết quả giải quyết 
phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 
lĩnh vực thông tin và truyền thông trên 
trang tin điện tử của Bộ và các chuyên 
mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo 
chí Ngành 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

 

Trung tâm Thông tin; 
Báo Bưu điện Việt Nam; 

VTC và các cơ quan 
thông tin, báo chí Ngành 

Thường xuyên 

11 Triển khai việc duy trì, xây dựng, nâng cấp 
và hoàn thiện chuyên mục thông tin về thủ 
tục hành chính của Bộ 

Trung tâm thông tin 
 

Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC); 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan 

Thường xuyên 

12 Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính và cải 
cách thủ tục hành chính trên Trang tin điện 
tử của Bộ 

Trung tâm Thông tin; 
Văn phòng Bộ 

(Phòng KSTTHC) 

Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan 

Thường xuyên 
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TT 
 

Nội dung công việc 
 

Đơn vị thực hiện 
 

Đơn vị phối hợp 
 

Thời gian thực hiện 
 

13 Phát hành số chuyên đề cải cách hành 
chính và cải cách thủ tục hành chính lĩnh 
vực thông tin và truyền thông  

Trung tâm Thông tin Văn phòng Bộ 
(Phòng KSTTHC) 

Tháng 3/2013 

14 Thông tin về kết quả thực thi Quyết định 
số 178/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về Kế hoạch rà soát, đánh 
giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông năm 2013 

Văn phòng Bộ 
 

Trung tâm Thông tin; 
Các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan 

Thường xuyên 

                                                                                                       BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


