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U� BAN NHÂN DÂN  
T�NH NAM ��NH 

S�: 2770/Q�-UBND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

              Nam ��nh, ngày 17 tháng  12  n�m 2021 
 

QUY�T ��NH 
Ban hành K� ho�ch ki�m soát th� t�c hành chính  

trên ��a bàn t�nh Nam ��nh n�m 2022 
 

U� BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 
C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; 
C�n c� Ngh� ��nh s� 63/2010/N�-CP ngày 08/6/2010 c�a Chính ph� v� 

ki�m soát th� t�c hành chính;  
C�n c� Ngh� ��nh s� 92/2017/N�-CP ngày 07/8/2017 c�a Chính ph� v� s�a 

��i, b� sung m�t s� �i�u c�a các Ngh� ��nh liên quan ��n ki�m soát th� t�c hành 
chính; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 20/2008/N�-CP ngày 14/02/2008 c�a Chính ph� v� 
ti�p nh�n, x� lý ph�n ánh, ki�n ngh� c�a cá nhân, t� ch�c v� các quy ��nh hành 
chính; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 61/2018/N�-CP ngày 23/4/2018 c�a Chính ph� v� 
th�c hi�n c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên thông trong gi�i quy�t th� t�c hành chính, 
Ngh� ��nh s� 107/2021/N�-CP ngày 06/12/2021 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� 
sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 61/2018/N�-CP; 

C�n c� Thông t� s� 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 c�a V�n phòng 
Chính ph� h��ng d�n nghi�p v� v� ki�m soát th� t�c hành chính; 

C�n c� Thông t� s� 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 c�a V�n phòng 
Chính ph� h��ng d�n thi hành m�t s� quy ��nh c�a Ngh� ��nh s� 61/2018/N�-
CP; 

Theo �� ngh� c�a Chánh V�n phòng UBND t�nh. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Quy�t ��nh này K� ho�ch ki�m soát th� t�c 
hành chính trên ��a bàn t�nh Nam ��nh n�m 2022.  

�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký.  
�i�u 3. Chánh V�n phòng U� ban nhân dân t�nh, Th� tr��ng các S�, ban, 

ngành; Ch� t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành ph� Nam ��nh và các ��n v� 
liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

         TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
CH� T�CH 

 

 

                 Ph�m �ình Ngh� 
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U� BAN NHÂN DÂN  
T�NH NAM ��NH 

  

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

                
K� HO�CH 

Ki�m soát th� t�c hành chính 
 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh n�m 2022 

(Kèm theo Quy�t ��nh s�: 2770/Q�-UBND  ngày  17/12/2021 
c�a UBND t�nh Nam ��nh) 

 

 

A. M�C �ÍCH, YÊU C�U 

1. M�c �ích 

- Tri�n khai hi�u qu�, ch�t l��ng công tác ki�m soát th� t�c hành chính 

(TTHC); b�o ��m công tác ki�m soát TTHC trên ��a bàn t�nh ho�t ��ng th��ng 

xuyên, n�n n�p; công khai, minh b�ch các thông tin v� TTHC nh�m t�o �i�u ki�n 

thu�n l�i cho các cá nhân, t� ch�c ti�p c�n, th�c hi�n TTHC. 

- Nâng cao ch�t l��ng các quy ��nh TTHC theo nguyên t�c ch� ban hành và 

duy trì các TTHC th�t s� c�n thi�t, h�p lý, h�p pháp, có chi phí tuân th� th�p 

nh�t; nâng cao ý th�c, trách nhi�m c�a cán b�, công ch�c, viên ch�c c�ng nh�  

vai trò c�a các c�p, các ngành trong ho�t ��ng ki�m soát TTHC g�n v�i vi�c t� 

ch�c tri�n khai th�c hi�n c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên thông t�i các c� quan hành 

chính nhà n��c và ti�p nh�n, x� lý ph�n ánh, ki�n ngh� c�a cá nhân t� ch�c v� 

quy ��nh hành chính trên ��a bàn t�nh. 

- Huy ��ng s� tham gia tích c�c c�a ng��i dân, doanh nghi�p trong vi�c tìm 

hi�u, n�m v�ng các quy ��nh v� TTHC, qua �ó th�c hi�n quy�n giám sát c�a mình 

��i v�i vi�c gi�i quy�t TTHC c�a các c� quan nhà n��c. 

2. Yêu c�u 

- Th�c hi�n t�t công tác ki�m soát TTHC; c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên 

thông theo quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 61/2018/N�-CP, Ngh� ��nh s� 

107/2021/N�-CP c�a Chính ph� và Thông t� s� 01/2018/TT-VPCP. 

 - Xác ��nh rõ nhi�m v�, trách nhi�m c�a S�, ban, ngành; UBND c�p huy�n, 

UBND c�p xã trong quá trình th�c hi�n ki�m soát TTHC, g�n v�i vi�c t� ch�c tri�n 

khai th�c hi�n c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên thông và ti�p nh�n, x� lý ph�n ánh, 

ki�n ngh� c�a cá nhân t� ch�c v� quy ��nh hành chính thu�c th�m quy�n. 

 - Th�c hi�n nghiêm túc các nhi�m v� ���c giao, g�n công tác ki�m soát 

TTHC, tri�n khai có hi�u qu� c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên thông v�i vi�c thi �ua 

khen th��ng, x� lý k�p th�i nh�ng cá nhân, t�p th� có hành vi tiêu c�c, nh�ng 

nhi�u trong quá trình th�c hi�n TTHC. 
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B. N�I DUNG CÔNG VI�C 

STT Nhi�m v� 
K�t qu� công 

vi�c 

Phân công th�c hi�n 
Th�i gian 
th�c hi�n 

��n v�  
ch� trì 

��n v� ph�i 
h�p 

I CÔNG TÁC CH� ��O, �I�U HÀNH 

1 

Xây d�ng K� ho�ch 
Ki�m soát TTHC n�m 
2022 c�a S�, ban, 
ngành, UBND c�p 
huy�n 

K� ho�ch Ki�m 
soát TTHC n�m 
2022 

Các S�, ban 
ngành; 

UBND c�p 
huy�n 

 
Tháng 

12/2021 

2 

Ban hành các v�n b�n 
h��ng d�n, ph�i h�p 
th�c hi�n công tác ki�m 
soát TTHC theo ch� ��o 
c�a Chính ph�, V�n 
phòng Chính ph�, 
UBND t�nh 

Các v�n b�n 
 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các c� 
quan, ��n v� 
có liên quan 

Th��ng 
xuyên 

3 
��m b�o kinh phí cho 
ho�t ��ng ki�m soát 
TTHC 

Phân b� kinh phí 
ho�t ��ng ki�m 
soát TTHC n�m 
2022 

S� Tài 
chính, 

UBND c�p 
huy�n 

Các S�, ban, 
ngành; 
UBND c�p 
huy�n, 
UBND c�p 
xã 

Quý I/2022 

II RÀ SOÁT, �ÁNH GIÁ TH� T�C HÀNH CHÍNH 

1 

Xây d�ng k� ho�ch rà 
soát, �ánh giá TTHC 
n�m 2022 theo ngành, 
l�nh v�c qu�n lý và th�m 
quy�n gi�i quy�t 

K� ho�ch rà soát, 
�ánh giá TTHC 
n�m 2022 c�a các 
S�, ban, ngành; 
UBND c�p huy�n 

Các S�, 
ban, ngành; 
UBND c�p 

huy�n 

 
Tr��c 

15/01/2022 

2 

T�ng h�p k� ho�ch rà 
soát, �ánh giá TTHC 
n�m 2022 c�a các S�, 
ban, ngành; UBND c�p 
huy�n, l�a ch�n ngành, 
l�nh v�c ���c rà soát, 
�ánh giá n�m 2022 

Quy�t ��nh c�a 
UBND t�nh v� 
vi�c ban hành K� 
ho�ch rà soát, 
�ánh giá TTHC 
n�m 2022 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành; 
UBND c�p 
huy�n, 
UBND c�p 
xã 

Tr��c  
31/01/2022 

3 
Tri�n khai, th�c hi�n rà 
soát, �ánh giá TTHC 

T� ch�c th�c hi�n 
K� ho�ch rà soát, 
�ánh giá TTHC. Các s�, ban, 

ngành; 
UBND c�p 
huy�n 

V�n phòng 
UBND t�nh 
và c� quan, 
��n v� có 
liên quan. 
 

T� tháng 
02/2022 - 

7/2022 

4 

Hoàn thi�n báo cáo k�t 
qu� rà soát, �ánh giá 
trình c�p có th�m quy�n 
phê duy�t 

Báo cáo k�t qu� rà 
soát TTHC 

Tháng 
8/2022 

5 
T�ng h�p các k�t qu� rà 
soát, �ánh giá TTHC 
trình UBND t�nh thông 

Báo cáo t�ng h�p 
các k�t qu� rà 
soát, �ánh giá; 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành; 
UBND c�p 

Tháng 
9/2022 
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qua Quy�t ��nh thông 
qua ph��ng án 
��n gi�n hóa 
TTHC c�a UBND 
t�nh, sáng ki�n c�i 
cách TTHC c�a 
t�nh n�m 2022 

huy�n 

III 
NÂNG CAO N�NG L�C CÁN B�, CÔNG CH�C LÀM NHI�M V� KI�M 
SOÁT TTHC VÀ TRAO ��I, H�C T�P KINH NGHI�M 

1 

Tham gia l�p t�p hu�n, 
b�i d��ng nghi�p v� 
công tác ki�m soát 
TTHC, t� ch�c th�c hi�n 
c� ch� m�t c�a, m�t c�a 
liên thông trong gi�i 
quy�t TTHC do V�n 
phòng Chính ph� t� 
ch�c 

C� cán b�, công 
ch�c tham gia 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các c� 
quan, ��n v� 
có liên quan 

Trong n�m 

2 

T�p hu�n, h��ng d�n 
nghi�p v� ki�m soát 
TTHC, th�c hi�n c� ch� 
m�t c�a, m�t c�a liên 
thông trong gi�i quy�t 
TTHC cho cán b� ki�m 
soát TTHC c�p t�nh, c�p 
huy�n; cán b� làm 
nhi�m v� t�i TT 
PVHCC, b� ph�n m�t 
c�a c�p huy�n, c�p xã. 

 
V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

Trong n�m 

3 

Trao ��i, h�c t�p kinh 
nghi�m ho�t ��ng ki�m 
soát TTHC, th�c hi�n c� 
ch� m�t c�a, m�t c�a 
liên thông trong gi�i 
quy�t TTHC gi�a các 
��n v� trong t�nh, v�i 
các t�nh, thành ph� tr�c 
thu�c Trung ��ng khác 

T� ch�c trao ��i, 
h�c t�p kinh 
nghi�m; t� ch�c 
chuy�n �i trao 
��i, h�c t�p kinh 
nghi�m v� nghi�p 
v� ki�m soát 
TTHC, th�c hi�n 
c� ch� m�t c�a, 
m�t c�a liên 
thông trong gi�i 
quy�t TTHC � các 
t�nh, thành ph� 
tr�c thu�c Trung 
��ng 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

Trong n�m 

IV 
B�O ��M CH�T L��NG CÁC D� TH�O V�N B�N QUY PH�M PHÁP 
LU�T CÓ QUY ��NH TTHC THU�C TH�M QUY�N BAN HÀNH C�A T�NH 

1 L�y ý ki�n góp ý v� V�n b�n �óng góp   Th��ng 
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TTHC trong d� th�o v�n 
b�n có quy ��nh TTHC 
(tr��ng h�p ���c lu�t 
giao) 

ý ki�n Các s�, ban, 
ngành 

 

xuyên 

2 

Th�c hi�n �ánh giá tác 
��ng TTHC trong các 
d� th�o v�n b�n QPPL 
có quy ��nh v� TTHC 
thu�c th�m quy�n ban 
hành c�a t�nh (tr��ng 
h�p ���c lu�t giao) 

�i�n các Bi�u 
m�u �ánh giá v� 
TTHC. L�p h� s� 
g�i l�y ý ki�n 
th�m ��nh c�a S� 
T� pháp (tính h�p 
pháp) v� n�i dung 
quy ��nh TTHC 
trong d� th�o theo 
quy ��nh 

V CÔNG B�, CÔNG KHAI, C�P NH�T CSDL QU�C GIA V� TTHC 

1 

Ki�m soát ch�t l��ng d� 
th�o quy�t ��nh công b� 
danh m�c TTHC ho�c 
d� th�o quy�t ��nh công 
b� TTHC c�a UBND 
t�nh (tr��ng h�p ���c 
lu�t giao) 

Quy�t ��nh công 
b� danh m�c 
TTHC (ho�c công 
b� TTHC) c�a 
Ch� t�ch UBND 
t�nh 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành 

Th��ng 
xuyên 

2 

D� th�o quy�t ��nh công 
b� danh m�c TTHC 
ho�c quy�t ��nh công b� 
TTHC (tr��ng h�p ���c 
lu�t giao) c�a Ch� t�ch 
UBND t�nh; Trình Ch� 
t�ch UBND t�nh công b� 
danh m�c TTHC (ho�c 
công b� TTHC) thu�c 
th�m quy�n gi�i quy�t 
c�a 3 c�p chính quy�n 

T� trình,  d� th�o 
quy�t ��nh công 
b� 

Các s�, ban, 
ngành 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Th��ng 
xuyên 

3 
Th�c hi�n công khai 
TTHC �ã ���c công b� 

C�p nh�t TTHC 
���c công b� vào 
C� s� d� li�u 
qu�c gia. 

V�n phòng 
UBND t�nh 

 
Th��ng 
xuyên 

Niêm y�t, công 
khai ��y ��, �úng  
quy ��nh TTHC 
�ã ���c công b� 
t�i n�i ti�p nh�n 
và tr� k�t qu� gi�i 
quy�t TTHC, trên 
Website c�a c� 
quan, ��n v� 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n, 

UBND c�p 
xã 

 
Th��ng 
xuyên 
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VI TI�P NH�N, X� LÝ PH�N ÁNH, KI�N NGH� V� QUY ��NH HÀNH CHÍNH 

1 

Công khai n�i dung 
h��ng d�n ph�n ánh, 
ki�n ngh� c�a cá nhân, t� 
ch�c v� quy ��nh hành 
chính t�i n�i ti�p nh�n 
và tr� k�t qu� gi�i quy�t 
TTHC 

Niêm y�t thông 
tin, s� �i�n tho�i 
ti�p nh�n, ��a ch� 
ti�p nh�n ph�n 
ánh ki�n ngh� v� 
quy ��nh hành 
chính 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n, 

UBND c�p 
xã 

 
Th��ng 
xuyên 

2 

Ti�p nh�n, phân lo�i, và 
chuy�n x� lý ph�n ánh, 
ki�n ngh� v� quy ��nh 
TTHC c�a các cá nhân, 
t� ch�c  

V�n b�n chuy�n 
ph�n ánh ki�n 
ngh� 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

Th��ng 
xuyên 

3 
X� lý ph�n ánh, ki�n 
ngh� v� quy ��nh hành 
chính 

Báo cáo k�t qu� 
x� lý ph�n ánh, 
ki�n ngh� v� quy 
��nh hành chính 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Th��ng 
xuyên 

VII T� CH�C, TH�C HI�N C� CH� M�T C�A, M�T C�A LIÊN THÔNG 

1 

T� ch�c th�c hi�n Ngh� 
��nh s� 61/2018/N�-CP, 
Ngh� ��nh s� 
107/2021/N�-CP  c�a 
Chính ph�, Thông t� s� 
01/2018/TT-VPCP c�a 
V�n phòng Chính ph� 

 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n, 

UBND c�p 
xã 

 
Th��ng 
xuyên 

2 
Ki�m soát ch�t l��ng 
quy trình n�i b� trong 
gi�i quy�t TTHC 

Quy�t ��nh công 
b� quy trình n�i 
b� trong gi�i 
quy�t TTHC 

V�n phòng 
UBND t�nh 

 
Th��ng 
xuyên 

3 

D� th�o quy trình n�i b� 
trong gi�i quy�t TTHC 
trình Ch� t�ch UBND 
t�nh phê duy�t thu�c 
th�m quy�n gi�i quy�t 
c�a 3 c�p chính quy�n 
(ngay sau khi Ch� t�ch 
UBND t�nh công b� 
TTHC, danh m�c 
TTHC) 

T� trình, d� th�o 
Quy�t ��nh phê 
duy�t quy trình 
n�i b� trong gi�i 
quy�t TTHC 

Các s�, ban, 
ngành,  

V�n phòng 
UBND t�nh, 
UBND c�p 
huy�n, 

Th��ng 
xuyên 

4 

Theo dõi, �ôn ��c vi�c 
th�c hi�n c� ch� m�t 
c�a, m�t c�a liên thông 
trong gi�i quy�t TTHC 
theo Ngh� ��nh s� 
61/2018/N�-CP, Ngh� 
��nh s� 107/2021/N�-

 
V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

Th��ng 
xuyên 
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CP  c�a Chính ph�, 
Thông t� s� 
01/2018/TT-VPCP c�a 
V�n phòng Chính ph� 

5 

T� ch�c thu th�p ý ki�n 
�ánh giá trong vi�c gi�i 
quy�t TTHC c�a t� 
ch�c, cá nhân ��i v�i 
các TTHC thu�c th�m 
quy�n gi�i quy�t 

Bi�u �ánh giá c�a 
t� ch�c , cá nhân 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n 

 
Th��ng 
xuyên 

6 

 

Tri�n khai th�c hi�n “�� 
án ��i m�i vi�c th�c 
hi�n c� ch� m�t c�a, 
m�t c�a liên thông trong 
gi�i quy�t TTHC” theo 
K� ho�ch s� 86/KH-
UBND ngày 28/7/2021 
c�a UBND t�nh 

- Hoàn thành vi�c 
s� hóa k�t qu� 
gi�i quy�t TTHC 
còn hi�u l�c t�ng 
t�i thi�u 20% ��i 
v�i k�t qu� thu�c 
th�m quy�n �� 
��m b�o vi�c k�t 
n�i, chia s� d� 
li�u trong gi�i 
quy�t TTHC trên 
môi tr��ng �i�n 
t�. 

- Hoàn thành tích 
h�p, k�t n�i, chia 
s� d� li�u C�ng 
DVC và H� th�ng 
thông tin m�t c�a 
�i�n t� t�nh v�i 
C�ng DVC qu�c 
gia, CSDLQG v� 
b�o hi�m xã h�i 
và ��t �ai ph�c v� 
vi�c gi�i quy�t 
TTHC t�i b� ph�n 
m�t c�a các c�p. 

- Tri�n khai quy 
trình s� hóa h� s�, 
gi�y t�, k�t qu� 
gi�i quy�t TTHC 
50% t�i b� ph�n 
m�t c�a c�p 
huy�n và 30% t�i 
b� ph�n m�t c�a 
c�p xã. 

- T�i thi�u 30% 
ng��i dân, doanh 

Các s�, ban, 
ngành; 

UBND c�p 
huy�n 

S� Thông 
tin và 
Truy�n 
thông 

C�p t�nh: 
Tri�n khai 

t� 
1/6/2022; 

C�p huy�n: 
Tri�n khai 

t� 
1/12/2022; 

C�p xã: 
Tri�n khai 

t� 
1/6/2023 
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nghi�p khi th�c 
hi�n TTHC không 
ph�i cung c�p l�i 
các thông tin, gi�y 
t�, tài li�u �ã 
���c ch�p nh�n 
khi th�c hi�n 
thành công TTHC 
tr��c �ó, mà c� 
quan nhà n��c có 
th�m quy�n gi�i 
quy�t TTHC �ang 
qu�n lý ho�c 
thông tin, gi�y t�, 
tài li�u �ó ���c 
c� quan nhà n��c 
khác s�n sàng chia 
s� và �áp �ng 
���c yêu c�u. 

- Gi�m th�i gian 
ch� ��i c�a ng��i 
dân, doanh nghi�p 
t�i B� ph�n M�t 
c�a xu�ng trung 
bình t�i �a 20 
phút/01 l�n giao 
d�ch. 

  

VIII T� CH�C TH�C HI�N, DUY TRÌ C�NG D�CH V� CÔNG TR�C TUY�N  

1 
T� ch�c th�c hi�n d�ch 
v� công tr�c tuy�n c�p 
�� 3,4 

Các d�ch v� công 
c�p �� 3,4 ���c 
tri�n khai th�c 
hi�n 

S� Thông 
tin và 

Truy�n 
thông 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

Th��ng 
xuyên 

2 

Xây d�ng quy trình �i�n 
t� trong gi�i quy�t 
TTHC (ngay sau khi 
Ch� t�ch UBND t�nh 
công b� quy trình n�i b� 
trong gi�i quy�t TTHC) 

Quy trình �i�n t�  
trong gi�i quy�t 
TTHC ���c th�c 
hi�n 

3 

Tích h�p, k�t n�i các 
d�ch v� công theo yêu 
c�u c�a Chính ph�, V�n 
phòng Chính ph�, 
UBND t�nh 

Các d�ch v� ���c 
tích h�p, k�t n�i 

Các c� 
quan, ��n v� 

liên quan 

Theo yêu 
c�u 

IX CÔNG TÁC KI�M TRA, KI�M SOÁT TTHC 

 Ki�m tra công tác c�i Báo cáo c�i cách S� N�i v� V�n phòng Theo k� 
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1 cách hành chính và công 
tác ki�m soát TTHC và 
th�c hi�n c� ch� m�t 
c�a, m�t c�a liên thông 
trong gi�i quy�t TTHC  

hành chính UBND t�nh, 
các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

ho�ch c�i 
cách hành 

chính 

2 

Ki�m tra công tác ki�m 
soát TTHC và th�c hi�n 
c� ch� m�t c�a, m�t c�a 
liên thông trong gi�i 
quy�t TTHC theo Ngh� 
��nh s� 61/2018/N�-CP 

Báo cáo ki�m tra 
công tác 
KSTTHC 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND c�p 
huy�n 

K� ho�ch 
ki�m tra 
��t xu�t 
theo ch� 

��o 

3 

Ki�m tra vi�c tuân th� 
TTHC và niêm y�t công 
khai TTHC t�i n�i tr�c 
ti�p gi�i quy�t TTHC, t� 
ch�c th�c hi�n c� ch� 
m�t c�a, m�t c�a liên 
thông trong gi�i quy�t 
TTHC thu�c th�m quy�n 
qu�n lý c�a c� quan, ��n 
v�, ��a ph��ng; 

L�p K� ho�ch 
ki�m tra và t�ng 
h�p báo cáo c�p 
có th�m quy�n 

UBND c�p 
huy�n 

 Trong n�m  

X TRUY�N THÔNG V� CÔNG TÁC KI�M SOÁT TTHC 

1 

Tuyên truy�n v� công 
tác Ki�m soát TTHC; 
th�c hi�n Ngh� ��nh s� 
61/2018/N�-CP t�i c� 
quan, ��n v�, ��a ph��ng 

Tuyên truy�n cho 
cán b�, công ch�c 
v� công tác Ki�m 
soát TTHC 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n 

 
Th��ng 
xuyên 

2 

Truy�n thông v� công 
tác Ki�m soát TTHC; 
th�c hi�n Ngh� ��nh s� 
61/2018/N�-CP; các 
ho�t ��ng n�i b�t trong 
công tác c�i cách TTHC, 
ki�m soát TTHC 

Các tin, bài v� 
ho�t ��ng ki�m 
soát TTHC; c� 
ch� m�t c�a, m�t 
c�a liên thông 
trong gi�i quy�t 
TTHC c�a t�nh, 
các hình th�c 
khác: t� r�i, … 

V�n phòng 
UBND t�nh, 
S� Thông 
tin và TT, 
Báo Nam 
��nh, �ài 
PTTH t�nh, 
các c� quan, 
��n v�, ��a 
ph��ng 

 
Th��ng 
xuyên 

XI CH� �� THÔNG TIN BÁO CÁO 

1 

Báo cáo th��ng k�, ��t 
xu�t v� tình hình và k�t 
qu� th�c hi�n ho�t ��ng 
ki�m soát TTHC 

Báo cáo c�a các 
s�, ban, ngành, 
UBND c�p huy�n 

Các s�, ban, 
ngành; 

UBND các 
huy�n, 
thành ph� 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Báo cáo 
quý, BC 
n�m; BC 
��t  xu�t 
theo yêu 
c�u c�a 
Chính ph�, 
UBND 
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t�nh 

2 

T�ng h�p báo cáo 
th��ng k�, ��t xu�t v� 
tình hình và k�t qu� th�c 
hi�n ho�t ��ng ki�m soát 
TTHC báo cáo Chính 
ph�, UBND t�nh 

Báo cáo c�a 
UBND t�nh 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND các 
huy�n, 
thành ph�  

Báo cáo 
quý, BC 
n�m; BC 
��t  xu�t 
theo yêu 
c�u c�a 
Chính ph�, 
UBND 
t�nh 

5 

T�ng h�p k�t qu� ch�m 
�i�m các tiêu chí ch�m 
�i�m trong �ánh giá vi�c 
gi�i quy�t TTHC c�a t� 
ch�c, cá nhân ��i v�i 
các TTHC thu�c th�m 
quy�n gi�i quy�t 

Báo cáo t�ng h�p 
k�t qu� ch�m 
�i�m ��i v�i các 
TTHC thu�c th�m 
quy�n gi�i quy�t 

Các s�, ban, 
ngành, 

UBND c�p 
huy�n 

 
Hàng quý, 

n�m 

T�ng h�p k�t qu� ch�m 
�i�m �ánh giá, phân 
lo�i, x�p h�ng ��i v�i 
các c� quan, ��n v�, t� 
ch�c th�c hi�n ti�p 
nh�n, gi�i quy�t, tr� k�t 
qu� h� s� TTHC 

Báo cáo t�ng h�p 
k�t qu� ch�m 
�i�m 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các s�, ban, 
ngành, 
UBND các 
huy�n, 
thành ph� 

Hàng quý, 
n�m 

 

C. T� CH�C TH�C HI�N 

1. Th� tr��ng các S�, ban, ngành; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� và 
các ��n v� liên quan trên c� s� K� ho�ch ki�m soát TTHC c�a UBND t�nh ch�u 
trách nhi�m xây d�ng k� ho�ch c�a c� quan, ��n v� mình và t� ch�c tri�n khai 
th�c hi�n �úng nhi�m v� ���c giao. 

2. S� Tài chính ph�i h�p theo dõi, h��ng d�n vi�c s� d�ng kinh phí chi cho 
công tác ki�m soát TTHC theo quy ��nh t�i Thông t� s� 167/2012/TT-BTC ngày 
10 tháng 12 n�m 2012 c�a B� tr��ng B� Tài chính quy ��nh vi�c l�p d� toán, 
qu�n lý và s� d�ng kinh phí th�c hi�n các ho�t ��ng ki�m soát TTHC. 

3. V�n phòng UBND t�nh có trách nhi�m tham m�u UBND t�nh t� ch�c 
ki�m tra, �ôn ��c, h��ng d�n vi�c tri�n khai và cho ý ki�n v� xét thi �ua, khen 
th��ng, ch�m �i�m vi�c th�c hi�n ki�m soát TTHC và c� ch� m�t c�a, m�t c�a liên 
thông t�i các c� quan, ��n v�; t�ng h�p báo cáo tình hình và k�t qu� th�c hi�n ho�t 
��ng ki�m soát TTHC trên ��a bàn t�nh theo quy ��nh ho�c báo cáo ��t xu�t theo 
yêu c�u c�a Chính ph�, Th� t��ng Chính ph�./. 


