
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  XUAN TRUONG Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S& /KH-UBND Xuân Tru'ô'ng, ngày 29 tháng 12 nàm 2021 

KE HOACH 
Kiêm soát thu tuc hành chInh nám 2022 

Thirc hin Quy& djnh s 2770/QD-UBNID ngày 17/12/202 1 cüa UBND tinh 
v vic ban hành K hoach kim soát TTHC näm 2022; UBND huyn Xuân 
Trumg xây dcng K hoach thirc hin nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Misc dIch 

a) Tang cithng trách nhim cüa Thu tnthng c quan chuyên môn; Chu tjch 
UBND xã, thj trn trong cong tác kiém soát thñ tiic hành chInh (KSTTHC). Nâng 
cao thirc, trách nhim cUa can b, cong chirc trong vic thirc hin KSTTHC. 

b) T chüc thirc hin cong tác KSTTHC trâ thành hoat  dng thu?mg xuyên, 
di vào n nip, cht luqng, dat  hiu qua gop phn nâng cao chat luqng cãi each 
hành chInh. Tiêp t'çic triên khai nghiêm tñc, có hiu qua các phung an dn giân 
hoá các TTHC dã duçic thông qua. 

c) Cong khai, minh bach  các TTHC, các quy djnh có lien quan; nâng cao 
trách nhim cüa co quan trong vic giâi quyêt TTHC và hoat dng B phn Tip 
than và trà kt qua trén dja bàn huyn, dam bão tInh khách quan, kjp th?yi, chInh 
xác và ch.m dirt tInh trng yêu c.0 b sung h so, thu 1 phi ngoài quy djnh. 

d) Trin khai có hiu qua vic thirc hin rà soát, dánh giá TTHC, quy djnh 
hành chinh có lien quan theo yêu câu phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phuong. 

d) Tip nhn và xü 1 kjp thai các phân ánh, kin nghj cüa ngithi dan, doanh 
nghip v quy djnh, thu tçtc hành chInh trén dja bàn huyn. 

2. Yêu cu 

- Cong tác KSTTHC, tiêp nhn, xir 1 phàn ánh, kin nghj cüa cá nhân, t 
chüc v quy djnh hành chInh diiçc thirc hin cong khai, minh bach,  theo dung trInh 
tir, thu tiic quy djnh tai  Nghj djnh so 63/2010/ND-CP, Nghj djnh s 107/2021/ND-
CP, Nghj djnh sO 48/2013/ND-CP, Nghj djnh s 20/2008/ND-CP và Nghj dinh s 
92/2017/ND-CP cüa Chinh phü và các van bàn pháp lut có lien quan. 

- Các co quan, UBND các xâ, thj trn chü dng thirc hin thim vi cüa 
mInh theo quy djnh cüa pháp 1ut, theo nhüng nhim viii c11 th tai  K hoach nay va 
dam bão sir phi hqp chtt ch vth Van phông HDND va UBNID huyn. 

- Dng viên, khen thu&ng kjp th&i di vâi nhftng cá nhân, tp th có thành 
tich xuât sac trong cOng tác KSTTHC, xr 1 nghiêm nhtrng co quan, don vj, dia 
phuong, can b, cOng chüc thirc hin khOng tOt nhim viii KSTTHC hoàc có hành 
vi tiêu circ trong giai quyt TTHC. 



ILNQI DUNG CONG VIC 

S 
TT Nhiêmvz Kêtquã ,' 

cong vlec 

Phân cong thtrc hin 
Thôi gian 

hoan thành 

}) v chü trI Don vj phi hqp 

I. CONG TAC CHI DO DIEU HANH 

1 
Ban hành K hotch hoat dng 
KSTTHC cUa eq quan và UBND các 
xà, thj trAn 

K hotch KSTTHC 
Van phOng HDND Va 
UBND huyn, UBND 

các xä, thj trn 

Các eq quan 
chuyên mon 

Tnrâc ngày 
15/01/2022 

2 
Ban hànli các van bàn hixàng dn pMi 
hçp thixc hin cOng tác KSTTHC theo 
chi do cüa UBND tinh, UBND huyn 

Các van bàn 
Van phOng HDND va 

ui huyn 
Thuô'ng xuyên 

näm 2022 

II. RA SOAT, DANH GIA THU TUC HANH CHINH 

1 
Xây drng k hotch ra soát, ctanh gia 
TTHC nàm 2022 theo ngành, hflh vr 
quãn 1 và thm quyn giãi quyt 

K hoach rà soát, dánh giá 
TTHC näm 2022 cüa UBND 

cp huyn; IU , 1h 
trn 

Van phOng 
HDND&UBND 

huyn, các e quan 
chuyên môn; UBND 

eác xà, th trail 

Truâc ngày 
15/01/2022 

1 T chrc rà soát, danh giá TTHC nàm 
2022 theo ngành, linh vrc 

Rà soát, dánh giá TTHC 
nàm 2022 cüa các eci 

quan, xã, thj trn th%rc hin 
TTHC 

Van phOng 
HDND&UBND 

huyn, các e quan 
chuyên mOn; UBND 

eac xa, thj trn 

Van phOng 
HDND&UBND 
huyn và cáe CY 
quan lien quan 

Tü tháng 02 
dn tháng 

7/2022 

2 
Hoàn thin báo cáo kt qua ra soát 
dánh giá, trInh cp cO thAm quyn phê 
duyt 

Báo cáo k& qua rà soát 
TTHC, dir tháo van bàn 
tham muu UBND huyn 

trInh UBND tinh phê duyt 

VAn phông HDND và 
UBNID huyn 

Các eq quan, 
UBND cac xã, 

thi trn 
Tháng 8/2022 



Tng hçp các kt qua rà soát, dánh giá 
các TTHC trInh UBND huyén 

Báo cáo thng hçip các kt 
qua rã soát, dánh giá TTHC 

Van phOng HDND, 
UBND huyn 

Các c quan, 
UBNID các xã, 

thj trAn 
Tháng 9/2022 

III. NANG CAO NANG LC CAN BQ, CONG CHU'C LAM NHIM VJ KSTTHC 

Tham gia lap tp hun, bi duong 
nghip vu cong tác kim soát TTHC, 
to chi:rc thirc hin cci ch mOt  cüa, mt 
ci'ra lien thông trong giái quyt TTHC 
do Van phOng UBND tinh t chirc 

Cir can b, cong chirc tham 
gia 

Van phOng 
HDND&UBND huyn 

Các cci quan, 
d 

q1an 

Trong näm 
2022 

Tp hun, hiràng dn nghip vi kiêm 
soát TTHC, thc hin ca chê mOt  ci'ra, 
mt ci:ra lien thông trong giái quyt 
TTHC cho can bô kim soát TTHC 
cp huyn, xã, thi trAn; can bô lam 
nhim vii tti B phn Tip nhn và 
Trã kt qua cAp huyn, b phn mt 
cira xä, thj trAn. 

Cir can bô, cong chi'rc tham 
gia 

Van phông 
HDND&UBND huyn 

Các ca quan 
chuyên môn, 
UBND xA, thj 

trân 

Trong näm 
2022 

Trao di, h9c tp kinh nghim hot 
cling kim soát TTHC, thirc hién 
chê mt cira, mt c1ra lien thông trong 
giãi quyt TTHC gii:ta các dan vj trong 
và ngoài tith. 

T chirc trao di, hçc tp 
kinh nghim; t chüc chuyên 

di trao di, hçc tp kinh 
nghim v nghip vii kim 

soát TTHC, thrc hin ca ch 
mt ci'ra, mt ci:ra lien thông 
trong giái quyt TTHC a các 

dan vj trong và ngoài tinh 

Van phông 
HDND&UBND huyn 

Các cci quan 
chuyén môn, 
UBND xä, thj 

trAn 

Trong näm 
2022 

IV. DAM BAO CHAT LU'NG DIX THAO CAC VAN BÀN QPPL CO QUY DJNH TTHC TIIIJQC THAM QUYEN CUA HUYN 

LAy 5' kin gop 5' v TTHC trong dir 
thào van bàn có quy djnh TTHC Van bàn lAy 5' kin dóng gOp 

Van phông HDND và 
UBND huyn 

Các ccx quan, 
UBND xã, thj 

trân 
Thuxng xuyên 



2 

Thirc hin dánh giá tác dtng TTHC 
trong các dir thão van bàn quy phm 
luât có quy djnh v TTHC thutc thâm 
quyn cüa huyn 

Din các biu mu dánh giá 
v TTHC, 1p ho sc lay 

kin tham gia cüa phông Tix 
pháp v ni dung quy djnh 

Các cci quan 
chuyên mon 

Phông Tix pháp, 
các cc quan, 

UBND xä, thj 
trân 

Thung xuyên 

V. CONG BO CONG KHAI, CJP NHJT C S DU' LIEU QUOC GIA YE TTHC 

1 
Kim tra vic niêm yt, cOng lhai \T 

th%rc hin 1THC tti các ci quan, xA, thj 
trn thuc phm vi quãn 1' 

Cp nht, niêm y& cong 
khai và th?c hin TTHC tti 
non Tip nhn h son và trA 

k& qua 

VAn phông HDND V 
UBND huyn 

Các cc quan, 
UBND các xA, 

thi trn 
Thu?mg xuyên 

2 
Báo cáo tInh hInh, kt quA thirc hin 
KSTTHC Báo cáo 

VAn phông HDND Va 

UBND huyn 

Các con quan, 
Lfl* , 

trAn 
Thithng xuyên 

VI. TIEP NII4N, XE LY PHAN ANH KIEN NGH! yE QUY DINH HANH CHINH 

1 

Cong khai ni dung huàng dn phAn 
Anh kin nghj cüa cá nhân, th chiirc v 
quy djnh hành chInh tti noni tip nhn 
vA trA kt quA TTHC 

Niêm yt, thông tin, so din 
thoai, dia chi tip nhn, phAn 

ánh kiên nghj ye quy djnh 
hành chInh 

VAn phOng HDND va 

UBND huyn 
UBND xa, thj 

trân 
Thu&ng xuyên 

2 
Tip nhn, phân loti các phAn ánh, 
kiên nghj ye quy djnh TTHC cüa Ca 
nhân, to chi1rc 

VAn bàn chuyên phAn ánh 
kin nghj 

VAn phông HDND vA 
UBND huyn 

Thanh tra huyn, 
, 

trn 
Thuing xuyên 

Xir l phAn ánh, kin nghj v quy 
hành chInh 

Báo cáo kt quA xr 1 phAn 
ánh, kin nghi v quy djnh 

hAnh chInh 

Thanh tra huyn, VAn 
phông HDND va 

UBND huyn 

Các con quan, 
UBND các xA, 

thj trn 
Thixing xuyên 

VII. TO CHYC, THC HIN C CHE MOT CIA, MOT CIYA LIEN THONG 



1 

T chüc thirc hin Nghj djnh So 
61/2018/ND- CP, Nghj djnh so 
107/202 1 và Thông tu so 01/2018/TT- 
VPCP cüa Van phOng Chmnh phU 

Van phông HDNID và 
UBND huyn; UBND 

xä, thj trn 
Thung xuyên 

2 Tham gia kim soát cht hrcxng quy 
trInh ni b trong kim soát TTHC 

Van ban tham gia Quyt 
djnh cong b quy trInh ni 
bô trong giãi quyt TTHC 

(nu co) 

Van phông HDND và 
UBND huyn tham 

mini UBND huyn 
có chi dao 

Các Co quan, 
UBND cac xã, 

thi trn 
Thithng xuyên 

3 
Tham gia Dir tháo quy trInh noi b 
trong giãi quyt TTHC trinh Chü tjch 
UBND tinh phê duyt thuc thAm 
quyn giãi quyêt cüa 03 cp 

Van ban tham gia 

Van phông HDND và 
UBND huyn, cãc Co 

quan, tham mi.ru 
UBND huyn khi có 

chi dao 

Các Co quan, 
UBND các xa, 

thj trn 
Thinmg xuyên 

4 
T chirc thu thp 9 kin dánh giá 

trong vic giãi quyêt TTHC cüa to 
chirc, cá nhân dôi vâi các TTHC thuc 
thâm quyên giãi quyêt 

Phiu dãnh giá cüa t chtc, 
cá nhân 

Các Co quan, UBND 
các xä, thj trn 

Thirng xuyên 

VIII. CONG TAC JUEM TRA, JuEM SOAT TTHC 

Kim tra vic tuân thu TTHC và niêm 
yt cOng khai TTHC tui noi trrc tip 
giãi quyt TTHC thuc thm quyên 
giãi quyêt cüa co quan, dja phirong 

Xaydirng K hoch kim tra 
va tong hçip báo cáo cp trên 

Van phOng HDND Va 
UBND huyn 

Các co quan, 

thi trn 
Qu 11/2022 

2 
Kim tra viêc thirc hiên TTHC Va 
niêm yt cOng khai TTHC, dja chi tip 
nhn phán ánh, kin nghj 

Thành lii,  doàn kim tra 
CaC Co quan, các xã, thj trân; 

tong hqp kt qua báo cáo 
UBND huyn 

Van phông HDND Va 
UBND huyn 

Các co quan, 
UBND 

thj trn 
Qu 111/2022 



IX. TUYEN TRUYEN YE CONG TAC KIEM SOAT TTHC 

Ph bin các quy djnh v TTHC, 
KSTTHC cüa huyn 

Van ban chi dao  v hott 
dng KSTTHC, cac TTHC 

dang duqc thi hânh 

Van phông HDND và 
UBND huyn 

Các Co quan, 
ban, ngành 

huyn; UBND 
xã, thj trân 

Thumg xuyên 
näm 2022 

2 

Xâydirngvâ trin khai k hotch tuyên 
truyên nhäm nâng cao thirc cüa can 
b, cong chüc, viên chirc; 4n dng S11 

üng h và tham gia cüa to chfrc, cá 
nhân dôi vâi cong tác KSTTHC 

- K hotch thông tin, tuyên 
truyn cüa UBND huyn 

- Cãc hmnh thirc thông tin, 
truyn thông thIch hçTp 

Phông Van hóa - 
Thông tin huyn 

Các Co quan, 
ban, ngành 

huyn; UBND 
xã, thj trn va 

Trung tam Van 
hóa - Thông tin 

và Th thao 
huyn 

Thumg xuyên 
näm 2022 

3 
Xây drng các chuyén d, chuyên mic 
dua tin bâi v cOng tác cái cách TTHC, 
KSTTHC 

Các tin, bài v hot dng 
KSTTHC 

Trung tam Van hOa - 
Thông tin và Th thao 
huyn; UBND các xa, 

thj trn 

Trung tam Van 
hOa - Thông tin 

và Th thao 
huyn; UBND 
các xã, thj trn 

Thung xuyên 
näm 2022 

X. CHE DQ THONG TIN BAO CÁO 

Tng hçp báo cáo thrnmg ks', d9t xuat, 
qu, näm v tInh hInh vã kêt qua thrc 
hin hoit dng KSTTHC báo cáo 
UBND tinh 

Tng hç Báo cáo cüa CC 

co quan, UBND các xä, thj 
trAn trinh UBND huyn 

Van phOng HDND& 
UBND huyn 

Các co quan, 
UBNID các xã, 

thi trn 

Theo yêu cu 
cüa Co quan có 

thm quyên 



III. TO CHC THIIC HIN 

1. Các cci quan, UBND các xã, thj tr.n can cir chirc näng, nhim v11 duqc giao 
t chüc thirc hin theo diing tiên d, yêu câu dä duçic nêu trong Ké hoch nay, dinh 
k' báo cáo két qua ye UBND huyn (qua Van phông HDND và UBND huyn); 

2. UBND các xã, thj trn can cü vào K hoch nay và tInh hInh th%rc t cüa dia 
phung xây dmg Kê hoach kiêm soát thu t11c hành chInh cüa din vi rnInh (hoàn 
thành tri.râc ngây 15/01/2022) và to chüc thrc hin các ni dung theo Kê hoch. 

3. Van phông HDND và UBND huyn có trách nhim theo dOi don dc, 
hi.ràng dan, phôi hçp vâi các ca quan lien quan và UBND các xa, thj trân triên khai 
thrc hin nhim v KSTTHC và nhUng ni dung cong vic theo Kê hoch, tong 
hqp báo cáo UBND huyn. 

4. Phông Tài chInh - K hoich huyn có trách thim b trI kinh phi phiic vij 
cho cOng tác KSTTHC cüa huyn theo quy djnh hin hành. Các xã, thj tr.n, dam 
báo kinh phi cho cong tác KSTTHC a dja phucng mInh. 

Trong qua trInh t chüc thrc hin, nu có khó khn, vtxóng mc hoc nhüng v.n 
dê phát sinh, các co quan, dan vj, UBND các xâ, thj trân báo cáo UBND huyn (qua 
Van phông HDND và UBND huyn) dé thông nhât, chi do kjp thñ./. 

Nyi 
- Thmg trtjc I-lU, HDND, UBND huyn; 
- Các cci quan có lien quan; 
- UBND các xã, thj trn; 
- Cng TTDT huyn; 
- Lisu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH  THU I 'TRVC 

Vu Tun Diro'ng 
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