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KẾ HOẠCH 

Kiểm soát Thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Hòa An 

 

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan kiểm soát thủ tục hành chính; 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; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành thông tư 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 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; Kế hoạch số 4609/KH-UBND, ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng  ban hành kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về cải cách hành chính nhà nước 

năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC) và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2020 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo triển khai, thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát 

TTHC, công khai minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các 

công dân và tổ chức tiếp cận, khai thác, thực hiện và giám sát TTHC; 

- Thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh 

của huyện. 

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực hiện giải quyết TTHC trong phạm 

vi quản lý của UBND huyện, UBND cấp xã đảm bảo tính minh bạch, khách quan, 

công bằng, liên thông, kịp thời và chính xác. 
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- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện kiểm soát 

TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định 

hành chính trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung Kế hoạch đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo 

quy định; bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân 

và tổ chức đối với chính quyền các cấp. 

- Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và 

dự kiến sản phẩm.  

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 

STT Nội dung công việc 

Cơ quan thực hiện 

Kết quả dự 

kiến 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

 

I. Xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính 

1 
Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch kiểm soát TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan 

liên quan 
Kế hoạch 

Tháng 

01/2020 

2 

Kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện hoạt động 

kiểm soát TTHC tại 

UBND các xã, thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UBND, 

phòng Nội vụ 

Các cơ quan 

liên quan 

Kế hoạch 

(Lồng ghép 

với kiểm tra 

CCHC của 

huyện) 

Trong 

năm 

2020 

 

II. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu 

mối làm kiểm soát TTHC 

 

1 

Tham gia tập huấn 

nghiệp vụ công tác 

kiểm soát TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan 

liên quan 

Hội nghị tập 

huấn 

Theo kế 

hoạch 

của tỉnh 

2 

Kiện toàn đội ngũ cán 

bộ, công chức đầu mối 

làm kiểm soát TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Các cơ quan 

liên quan 

Quyết định 

của chủ tịch 

UBND 

huyện; xã 

Thường 

xuyên 

3 
Kiện toàn bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả  

Văn phòng 

HĐND&UBND, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Các cơ quan 

liên quan 

Quyết định 

của chủ tịch 

UBND 

huyện; xã 

Thường 

xuyên 
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II. Công khai và truyền thông về TTHC 

 

1 

Niêm yết TTHC tại nơi 

tiếp nhận và giải quyết 

TTHC 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

- UBND các xã, 

Thị trấn 

Các cơ quan 

liên quan 
Bộ TTHC 

Thường 

xuyên 

2 
Cập nhật hồ sơ, văn 

bản về TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan 

liên quan 
Bộ TTHC 

Thường 

xuyên 

3 

Đăng tải bộ TTHC trên 

trang thông tin của 

UBND huyện 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

 

- Các cơ quan 

liên quan Bộ TTHC 
Thường 

xuyên 

4 
Viết tin bài về CCHC, 

về kiểm soát TTHC 

Trung tâm văn 

hóa – Truyền 

thông huyện 

Các cơ quan 

liên quan 

Tin bài về 

CCHC, về 

kiểm soát 

TTHC 

Thường 

xuyên 

 

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

1 

Thực hiện công khai 

địa chỉ, mail công vụ, 

số điện thoại tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị  

 

- Văn phòng 

HĐND&UBND 

- UBND các xã, 

thị trấn 

- Trung tâm văn 

hóa – Truyền 

thông huyện 

 

Các cơ quan 

liên quan 

- Niêm yết 

công khai tại 

Bộ phận một 

cửa huyện, 

xã. 

- Trang thông 

tin điện tử 

huyện. 

Thường 

xuyên 

2 

Tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức (Nếu có) 

 

Các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan 

liên quan 

 

Văn bản giao 

trả lời KNPA 

 

Thường 

xuyên 

3 

Xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ 

chức 

 

Các cơ quan liên 

quan 

Các cơ quan 

liên quan 

 

Văn bản trả 

lời 

Thường 

xuyên 

 

V. Rà soát, đánh giá các quy định hành chính, TTHC 

1 
Thực hiện rà soát 

TTHC 

Các phòng 

chuyên môn; 

UBND các xã, 

thị trấn 

Văn phòng 

HĐND&UB

ND 

Văn bản của 

các cơ quan 

đơn vị liên 

quan 

Quý 

II/2019 

2 
Báo cáo kết quả rà soát 

TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan 

liên quan 

Báo cáo Quý 

III/2019 

 

VI. Công tác báo cáo 

1 

Thống kê số liệu báo 

cáo kết quả tháng, quý, 

năm 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND các 

xã, thị trấn 

Các biểu mẫu 

báo cáo theo 

quy định 

(hàng tháng, 

quý, năm) 

Trước 

ngày 15 

hàng 

tháng; 

trước 

ngày 15 
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tháng 

cuối quý; 

trước 

ngày 15 

tháng 12 

năm báo 

cáo 

2 
Báo cáo tình hình thực 

hiện kiểm soát TTHC 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

UBND 

UBND các 

xã, thị trấn 

báo cáo theo 

mẫu quy 

định 

Trước 

ngày 15 

tháng 

cuối quý; 

trước 

ngày 15 

tháng 12 

năm báo 

cáo 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch này. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. 

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC 

và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này trong phạm vi địa bàn mình. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban chuyên môn huyện; 
- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hòa An; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, CVVP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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