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KẾ HOẠCH 

Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ văn bản số 725/BNV-CCHC ngày 01/03/2012 của Bộ Nội vụ về 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành 

chính hàng năm; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021, cụ thể như sau:   

 I. Mục đích yêu cầu 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, 

thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở.... Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế, 

tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, góp phần giải phóng nguồn 

lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 - Nâng cao trình độ của cán bộ, công chức trong công tác kiểm soát, rà 

soát TTHC qua các lớp đào tạo, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. 

 - Kiểm soát, phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc 

kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về 

thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc 

về quy định, thực hiện thủ tục hành chính. 

 2. Yêu cầu 

 - Công tác kiểm soát, rà soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên và 

liên tục, đảm bảo đúng quy định. 

 - Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; lấy sự hài 

lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng hiệu quả phục vụ của cán bộ, 

công chức; giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, 

công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; không làm phát sinh chi phí thực hiện 

TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. 
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 - Gắn công tác kiểm soát TTHC với thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời 

những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, những nhiễu trong quá trình thực 

hiện TTHC. 

 II. Phạm vi và nội dung 

1. Phạm vi thực hiện 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát, đánh giá các quy định về TTHC 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của phòng, đơn vị đã được công bố 

để đề xuất kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành Trung ương 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống 

nhất với các quy định pháp luật hiện hành.  

2. Nội dung 

STT 
Tên lĩnh vực, thủ tục 

hành chính 

Phòng thực hiện ra soát 
Thời 

gian 

thưc 

hiện 

Kết quả 

Chủ trì Phối hợp 

I. Rà soát đơn giản hóa TTHC 

1 

Nghiên cứu, đề xuất 

nhóm TTHC liên quan 

đến lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam  

Phòng Đấu 

thầu thẩm 

định và 

GSĐT, 

phòng Kinh 

tế đối ngoại 

Các phòng 

và đơn vị 

liên quan 

Quí II, 

III 

Báo cáo rà 

soát đơn 

giản hóa 

TTHC 

2 

Nghiên cứu, đề xuất 

nhóm TTHC liên quan 

đến lĩnh vực thành lập 

và hoạt động doanh 

nghiệp  

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

Các phòng 

và đơn vị 

liên quan 

Quí II, 

III 

Báo cáo rà 

soát đơn 

giản hóa 

TTHC 

3 

Nghiên cứu, đề xuất 

nhóm TTHC liên quan 

đến lĩnh vực thành lập 

và hoạt động liên hiệp 

hợp tác xã  

Phòng 

Đăng ký 

kinh doanh 

Các phòng 

và đơn vị 

liên quan 

Quí II, 

III 

Báo cáo rà 

soát đơn 

giản hóa 

TTHC 

II. Rà soát TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

1 

Rà soát các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở (kể cả 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc Sở 

Các phòng 

và đơn vị 

liên quan 

Cả năm 

2021 

TTHC đáp 

ứng yêu cầu 

thực hiện 
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các TTHC công bố 

mới) 

dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 3,4 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức 

và người lao động trong cơ quan để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả, đúng 

mục đích yêu cầu đề ra. 

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

phòng có ý kiến qua Văn phòng để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;       
- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 
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