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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Thuận;
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác
cải cách hành chính của Sở năm 2021, như sau:
Stt
1

2

Nội dung tuyên
truyền
Tuyên truyền, công
bố các thủ tục hành
chính mới ban
hành; TTHC sửa
đổi, bổ sung; TTHC
thay thế và TTHC
bị bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết
của Sở trong năm
2020.
Tuyên truyền các
thủ tục hành chính
thực hiện mức độ 3
và 4 trên trang
thông tin điện tử và
dịch vụ Bưu chính
công ích.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Giám đốc Sở;
- 02 đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Quản lý Chuyên ngành;
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Lưu: VT, VP (Phượng).

Hình thức tuyên
truyền
- Viết bài đăng lên
Webiste Sở, Chi cục
TĐC (thư mục thủ
tục hành chính).

Thời gian thực
Kinh phí
hiện
thực hiện
- 05 ngày sau khi Theo quy
nhận được Quyết định nhuận
định công bố của bút của Sở
UBND tỉnh.

- Viết bài đăng trên - Quý I, II, III và
Tập san thông tin IV năm 2021.
KHCN Sở.

- Viết bài đăng lên Quý I, II, III và Theo quy
Webiste Sở, Chi cục IV năm 2021.
định nhuận
TĐC (thư mục thủ
bút của Sở
tục hành chính).
- Viết bài đăng trên
Tập san thông tin
KHCN Sở.
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