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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:         /KH-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng 12 năm 2020

  KẾ HOẠCH

 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi
hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số
01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ
báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Lào
Cai ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước năm
2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát, rà
soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
năm 2021, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm đơn giản
hóa TTHC, bảo đảm công khai minh bạch các thông tin về TTHC, giảm các thủ
tục và thời gian giải quyết TTHC nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và các
tổ chức khi thực hiện TTHC (sau đây viết tắt là TTHC).

- Đảm bảo thủ tục hành chính hiện hành được kịp thời công bố và công
khai theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp chính quyền và được niêm yết đầy
đủ, khoa học tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
của đơn vị, trên Cổng Thông tin điện tử; Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng
Dịch vụ công quốc gia theo quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ
tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC nhằm tăng cường pháp chế trong
việc giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân thông qua thực hiện TTHC
thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trong việc thực hiện cải cách TTHC, đưa công tác kiểm soát TTHC đi vào nền
nếp, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình giải quyết
TTHC.

2. Yêu cầu:

- Kế hoạch phù hợp, sát thực, đảm bảo tổ chức triển khai có hiệu quả.

- Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục,
nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian. Đảm bảo 100% các TTHC được niêm yết
đầy đủ, công khai và được thực hiện đúng quy định.

- Việc rà soát, thống kê Danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử
đảm bảo chính xác, đầy đủ; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
đảm bảo đúng quy định của 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.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện tốt công tác
kiểm soát TTHC tại các phòng chức năng;

- Gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thực hiện nhiệm vụ được giao vào
công tác thi đua khen thưởng, kịp thời xử lý công chức, viên chức có hành vi
tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC.

- Các bộ phận, cá nhân chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong
Kế hoạch.

III. NỘI DUNG

1. T h ự c  h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  k i ể m  s o á t ,  r à  s o á t ,  đ á n h  g i á  T T H C ;  t h ự c  h i ệ n 
c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a ,  c ơ  c h ế  m ộ t  c ử a  l i ê n  t h ô n g  t r o n g  g i ả i  q u y ế t  T T H C  t h e o 
q u y  đ ị n h ,  n h i ệ m  v ụ  t r ọ n g  t â m  n ă m  2 0 2 1  v à  t h e o  c h ỉ  đ ạ o ,  h ư ớ n g  d ẫ n  c ủ a 
c ấ p   c ó   t h ẩ m   q u y ề n : 

- Sản phẩm: Văn bản triển khai, Báo cáo; Kế hoạch. Đảm bảo 100% TTHC
được rà soát, cập nhật, bổ sung đúng quy định;

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở;

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 12/2021.

2. Công tác kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật: 

2.1. Kiểm soát, rà soát, quy định TTHC do đơn vị soạn thảo:

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL được tỉnh
giao;

- Kết quả thực hiện: Văn bản; Báo cáo đánh giá tác động quy định TTHC;

- Chủ trì: Phòng chuyên môn được giao xây dựng văn bản QPPL;
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- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

2.2. Nghiên cứu, tham gia ý kiến về quy định TTHC trong các dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật:

- Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến.

- Đơn vị thực hiện: Phòng chuyên môn được giao xây dựng văn bản QPPL;

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính:

- Sản phẩm: Kế hoạch kiểm soát việc giải quyết TTHC tại cơ quan đơn vị;
văn bản hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về
TTHC.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng sở;

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công bố, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết;
Khai thác CSDL quốc gia về TTHC

4.1. Xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC

- Sản phẩm: Dự thảo Quyết định, Thông báo; Niêm yết đầy đủ TTHC đúng
quy định;

- Chủ trì: Văn phòng sở;

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ tháng 1-12/2021).

4.2. Công bố danh mục TTHC

- Sản phẩm: Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh
thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Chủ trì: Văn phòng sở;

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ;

4.3. Niêm yết

- Sản phẩm: Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, trên Cổng
Thông tin điện tử của cơ quan; Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và Cổng
Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

- Chủ trì: Văn phòng sở;
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- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ tháng 1-12/2021).

5. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

- Phấn đấu đạt ttrên 50% số thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường
điện tử/tổng số TTHC của đơn vị.

- Các TTHC được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo đáp
ứng ít nhất một loại tiêu chí sau:

+ Những TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, tần suất giao dịch lớn;

+ TTHC có thành phần hồ sơ, dữ liệu đầu vào đã được số hóa và sẵn sàng
cho kết nối, chia sẻ;

+ TTHC có nhiều thành phần hồ sơ, dung lượng hồ sơ điện tử thực hiện
TTHC lớn;

+ Nhóm TTHC liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan,
đơn vị liên quan.

- Sản phẩm: Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện trên môi
trường điện tử, kết quả thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Chủ trì: Văn phòng sở; cán bộ làm công tác Một cửa tại Trung tâm phục
vụ hành chính công.

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ tháng 1-12/2021).

6. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

+  T h ự c  h i ệ n  r à  s o á t  đ ă n g  k ý  c ắ t  g i ả m  t ừ  3 5 - 4 5 %  T T H C / t ổ n g  s ố  T T H C 
t h u ộ c  t h ẩ m  q u y ề n  g i ả i  q u y ế t  c ủ a  c ơ  q u a n  t h ự c  h i ệ n  c ắ t  g i ả m  t ừ  3 0 %  - 5 0 %  t h ờ i 
g i a n  g i ả i  q u y ế t  ( t r ừ  n h ữ n g  T T H C  h i ệ n  đ a n g  t h ự c  h i ệ n  c ắ t  g i ả m  3 0 %  t h ờ i  g i a n 
g i ả i   q u y ế t ) . 

+ Đối với các TTHC đăng ký cắt giảm 30% thời gian giải quyết: Lựa chọn
các TTHC có tần suất thực hiện nhiều (nếu có).

- Sản phẩm: Quyết định, Báo cáo; Văn bản;

- Chủ trì: Văn phòng sở; cán bộ làm công tác Một cửa tại Trung tâm phục
vụ hành chính công.

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Quí I năm 2021.

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
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tục hành chính:

- Sản phẩm: Quyết định công bố Danh mục TTHC liên thông; Quyết định
công bố nhóm TTHC liên thông; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy
trình điện tử trong giải quyết TTHC; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện:  Thường xuyên.

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện TTHC; thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông: Xây dựng Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục
hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC.

- Sản phẩm: Kế hoạch

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện:  Tháng 12/2021 và Quý I/2022.

9. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về

quy định hành chính:

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức về quy định hành chính, tham mưu Giám đốc Sở giải quyết, xử lý kịp thời,
đúng quy định.

- Bố trí phòng tiếp nhân dân phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
quy định hành chính tại Trụ sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông, đồng
thời công bố công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân,
tổ chức về việc cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Kết quả thực hiện: Văn bản; Báo cáo được xử lý kịp thời

- Chủ trì: Văn phòng sở

- Phối hợp: Thanh tra sở; các phòng chuyên môn

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên

10. Công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải
cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Tổ chức triển khai Chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo
chí của tỉnh:

- Sản phẩm: Các sản phẩm tuyên truyền được đăng tải, tuyên truyền trên
các phương tiện truyền thông. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách
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nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch này đến toàn thể công chức,
viên chức của phòng, đơn vị mình;

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 12/2021.

11. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính:

 - Sản phẩm: Sáng kiến được nghiệm thu cấp cơ sở;

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở

- Phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 12/2021.

12. Khai thác thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

- Sản phẩm: Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trang
dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, địc chỉ: http://dichvucong.gov.vn

+ Tích hợp các dữ liệu TTHC theo Quyết định công bố Danh mục TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Bộ, cơ quan ngang bộ đăng tải trên Cổng
dịch công Quốc gia.

+ Tích hợp các dữ liệu TTHC theo Quyết định công bố Danh mục TTHC
của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý vào Cổng dịch công Quốc gia
theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở

- Phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 12/2021.

13. Tự kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC thực hiện cơ

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Sản phẩm: Kế hoạch tự kiểm tra; Báo cáo kết quả tự kiểm tra (lồng ghép
vào báo cáo chuyên đề theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày
21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở

- Phối hợp:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

14. Chế độ thông tin báo cáo

- Kết quả thực hiện: Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định;

- Chủ trì: Văn phòng sở;

- Phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

http://dichvucong.gov.vn
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- Thời gian thực hiện: Theo các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ
TT&TT và của tỉnh;

IV. KINH PHÍ: Kinh phí thực hiện đúng quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng sở

- Chủ trì, làm đầu mối triển khai Kế hoạch của Sở.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực
quản lý của Sở TT&TT. 

- Tổng hợp kết quả rà soát TTHC của các phòng chức năng để kiến nghị, đề
xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp.

- Niêm yết đầy đủ bộ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo quy định.

2. Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc

- Chủ động thực hiện các nội dung đã được giao trong Kế hoạch

- Thực hiện rà soát TTHC theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phòng quản lý,
đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC không còn phù
hợp gửi Văn phòng sở tổng hợp.

- Duy trì thực hiện quy trình ISO 9001:2015.

- Thực hiện thủ tục hành chính đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết.

- Phối hợp với Văn phòng sở thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Lào Cai. Yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc
triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế
hoạch. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị phản ánh về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, điều
chỉnh cho phù hợp./.

 Nơi nhận:                            
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, Trung tâm;
- Lưu: VT, VP.

.

 GIÁM ĐỐC

Vũ Hùng Dũng
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