
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CITJ'A LO Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: /KH-UBND Cica Lô, ngày tháng 02 nám 2021 

KE HOACH 
Hoit dng kiêm soát thu ttic hãnh chInh trên da  ban 

thi xa Cü'a Là 11am 2021 

Thuc hen Quyt djnh s6 262/QD-UBND ngày 28/01/2021 ciia UBND 
tinh ban hành 1( hoach hoat dng kirn soát thu tijc hành chInh nãrn 2021 trên 
dja bàii tinh Ngh An. UBND thj xã ban hành IK hoach hoat dng kirn soát thu 
tijc hành chInh trên dja bàn thj xã Cra Là nhu sau: 

I. Muc dIch, yêu cãu 
1. Muc dIch 
- T chrc trin khai t1irc hin Co hiu qua các nhiêrn vu kirn soát thu tue 

hành chInh (TTHC); t cuure trin khai time hin ea ch rnt cura, rnt cura lien 
thông trong giái quyt thñ tic hành chInh trên da bàn th xä; tang cithng trách 
nhiêrn cüa các phOng ban, dan vj, UBND các phuäng trong vic phi hp, trin 
khai tlirc hi11 cong tác kirn soát TTHC tai  ca quan, dan vj. 

- Nâng cao trách nhiêrn giài trInh và darn báo quyn giárn sat cüa cá 
nhân, t chirc theo quy djnh; t6 chrc tip nhn và xur 1' các phán ánh, kin nghj 

quy djnh hành chinh cüa t chirc, Ca nhân. 
- T6 churc giái quy& TTHC cho t chi'rc, Ca nhân darn bào rninh bach, 

khách quan, cong bang, kip thai, chInh xác; không gay phin ha cho t chrc, cá 
nhân trong qua trinh tip nhn, giài quyt TTHC. 

2. Yeu cu 
- Tang ciiäng cong khai, rninh bach  TTHC  tai  B phn tip nhn và trà 

kt qua theo co ch rnt eura cUa UBND th xã, UBND các plurang và trên Cng 
thông tin din tur cüa th xã. 

- Các phOng, ban, don vj, UBNID các phträng nghiêrn tuic t1c hin Co 
hiu qua vic rà soát, xay dijng phu'ong an don giän hOa TTHC, dc biet là vic 
ct giárn thai gian giãi quyt, ct giárn các diki kin, giy ta không cn thit trên 
tat cã các iinh we. 

- Nâng cao nhân thurc, trách nhiêrn cüa can b, cOng churc, viên churc trong 
trong vic thirc hin cOng tác ki&n soát TTHC, giài quyt các TTHC và tip 
nhn xur l các phãn ánh kin nghj v quy djnh hành chinh trên da bàn thj xä. 

- Tang cuang cOng tác kiêrn tra viêc giài quyêt cac thU tije hành chInh, h 
so cUa th churc, Ca nhân d kjp thai chAn chinh cac hành vi tiêu cijc trong giài 
quyt thu ti,tc hành chInh, tang cixang k' 1ut, k' cu'ang hành chInh. 
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- Nâng cao vai trO, trách nhiêrn cüa ngu'äi drng du các phOng, ban, dan 
v và Chü tich UBND các phu'äng trong cong tác cái cách hành chInh, nht là cãi 
cách thu tic hành chInh; thrc hin nghiêrn tIic các nhirn vi drcic giao, gan 
cong tác kirn soát TTHC vii vic thi dua khen thming, kip thi xfr 1 nhitng cá 
nhân, tp th có hành vi tiêu ci,rc trong qua trinh giái quyt TTHC. 

II. Nôi dung thrc hin (N5i dung clii tilt cOp/i? l(lc dIn/i kèni) 
IV. To chfrc thu'c hiên: 
1. Trên ca sc k hoach nay, Tnrng các phông, dcrn vj, ChU tich  UBND các 

piurmg quán trit cho can b, cOng chirc viên chii'c các quy dnh v kirn soát TTHC 
và k hoach nay; xây dçrng k hoach kim soát thñ tuc hành chinh (TTHC) nãin 2021 
cüa dan vi gth Van phóng HDND-UBND th xã d theo döi Djnh kr báo cáo tInh 
hInh thi'c hin hoat dng kirn soát TTHC cho UBND thi xã theo quy dinh. 

Tnjc tip chi dao  vic thuc hien  cong tác cai cách TTHC, nâng cao cht luçng 
giái quyt thn tic hành chInh trong pharn vi, linh vij'c, da phi.rang phij trách (hcu j: 
rà sotht xOy dng phu"ong On don giOn hóa TTHC, cdi giOrn cOc diu kiçn, g/dy t& 
không cdii thith'; githi quy& 771-IC ding thai hQn quy d!nh,  khóng gOyphibi ha cho id 
chtc, cO nhdn; tang cu'ông thcc hin cOc d!ch  viii cong nmc d5 3, 4...) 

Tharn mm.i, b6 trI kinh phi cho hoat dng kirn soát TTHC theo quy dnh cña 
Thông tu 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 cüa B tnrng B Tài chmnh và Quyt 
dinh s6 56/2014/QD-UBND ngày 09/9/20 19 cña UBND tinh. 

Ph6i hcip vài Van phOng HDNID-UBND th xa d frin khai thrc hin ké 
hoach darn báo tiM d, thai gian, cht lucing. 

2. Van phOng HDND-UBND th xã: 
Theo dOi, kirn tra, don d6c vic thijc hiên k hoach nay cña các phàng. 

ban, dan v, UBND các phuäng; tng hcip kt qua báo cáo UBND thj xa, Van 
phOng UBND tinh theo quy drnh. 

3. D nghj UBMTTQ thi xã vá các t chu'c doàn th, to chUc, cá nhan hu'ing 
ñng pMi hcip thuc hin, tham gia giárn sat các hot dt5ng kiêrn soát thu tiic hành 
chinh và các hoat dông tai k hoach  nay. 

Trên co si K hoach nay yêu cu Thñ tru'O'ng các phàng, ban lien quan, 
Chü tch UBND các phixing t chüc triM khai th'c hien./. 
Noi n1zIn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Van phàng UBND tinh (b/c); KT. CHUT!CH 
- Chü tich, PCT UBND thi xã; PHO CHU T!CH 
- Các phông, ban, dan vi thi xã; 
- Chánh, Phó VP; 
- UBND các phtr&ng; 
- Liiu: VT. 

Vö Van Hung 



UY BAN NRAN DAN 
TH! XA C1)A LO 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p - Tii do -  Hinh phiic  

KE bACH 
Hot dng kirn soát thu tyc hành chInh näm 2021 trên dla  bàn thj xä Ciia Lô 

STT Ni dung cOng vic Kêt qua cong vic 
Phân cong thyc hiên Thôi gian 

thirc hin Co quan cliii trl Co' quan phôi h9'p 

I COng tác xãy dyng van bàn chi duo, diêu hãnh thtrc hin cong tác kiêm soát thu tyc hành chinh 

1 K hoach hoat dng KSTTHC nàm 
2021 trên dja bàn thj xã. 

Quyt dnh ban hành K 
hoach ciia UBND 

Van phông HDND- 
UBND th4 

- Các phông, ban, don vi 
liii xa 
- LTBND cap xä. 

Tháng 02/2021 

2 
K hoach rà soá1 dáiih giá TTHC 
trçngtâmnäm2021. K hoach ciia UBND thi xã 

Väii phông HDND- 
UBND thi 

- Các phông, ban, don vi 
thi xã 
- UBND cap xä. 

Tháng 02/2021 

' 
K hotch truyn thông hoat dng 
KSTTHC närn 2021 Irén dja bàn Iinh K hoach ciia UBND thi xà 

Van phông HDND- 
UBND thi 

- Các phông, ban, don vi 
th xâ; Thing tam VI-ITT 
và Truyn thông thj xä 
- UBND cp xà. 

Thàng 02/2021 

4 
K hoach kirn tra hoat dng 
KSTTHC nam 2021 trén dja bàn thi 
Xã 

K hoach ciia UBND dii xä Van phông HDND- 
UBND thi 

- Các phông, ban, don vi 
thi xã 
- UBND cap xä. 

Tháng 02/2021 

II COng bô, cong khai, to chtic thuc hen TTHC 

1 
Rà soát, cp nhât các Quyt djnh 
cong bô TTHC, danh muc TTI-IC do 
UBND thTh ban hành 

Cong khai danh muc các 
TTHC 

Các phông, ban, do'n 
vi, UBND phithng 

Van phOng UBND thi 
xà Thirông xuyën 

2 

Tham rnuii xây dirng quy trInh ni 
b, quy frInh din tir trong giái 
quyêt TTHC di vó,i các TTHC dã 
du'c Chit tjch UBND tinh cOng b 
thuôc thm quyên giái quyét. 

Các phông, ban, don vi 
lien quan 

- Van phông HDND- 
UBND tin xã; 

- Phông KSTTHC (VP 
UBND tinh) 

- VNPT Ngh An 



Thuc hiên cp nh1; Cong khai TTHC 
trén Cng djcli vu cong vâ nlvt  cixa 
dién ttr cüa thi x, Irén Cong thông 
dién tr cüa 
Niëm yt cong khai các TTHC dã 
ducc ChU tjch UBND tinh cOng b 

Cong khai quy irmnh, TTHC 
- Van phông HDND-UBND th  xã; Các phông, 
ban, don w lien quan; Trung tam VHTT và 
Truyên thông th xã; IJBND các phu?mg 

Thung xuyên 

4 
Triên khai thisc hiên Dich vu cOng 
true tuy müc do 3,4 theo danh 
miic cong b cña tinh 

Djch vu cOng rnurc d 3, 4 
Van phOng I-IDND-UBND th xã Các phOng, ban, 
don vi lien quan 

ThuOiig xuyên 

Tiin khai viec  s hóa, kho quitn 1 
dü lieu diên tfr cüa t chiirc, cit nhân 
và co sâ dtt lieu  dñng chung v h 
so dien  tü theo chi dao  eüa tinh 

Vim phông HDND-UBND di xim; Các phông, ban, 
don v lien quan 

6 

Rà soát, km chon thu tue hitnh 
chInh, ixu tiên cite thu tue hàith 
chInh ph bin, s hwng  h so phitt 
sinh lan d ar diin each thiIre 
hu&ng dn qua bO ho so mu và 
video hirâng dn d cong khai tai 
Bô phân Môt tha 

- Ho so mitu; 
- Video hithng 

Các phông, ban, don vi fbi xã; Trung thm VHTT và 
Truyên thông fbi xâ Van phOng HDND-IJBND thj 
xâ 

Kiên toàn nhân su duoc cü lam 
vic tai  B phân Mt 

Quyt dinh kiên toàn danh 
sáeh can b lam viec tai B 
phn Môt cüa 

- Van phOng HDND- 
UBND thj xâ; 
- UBND các phumg. 

Các phông, ban, don vj 
lien quan Khi cO smr thay 

di 

III Thuc hiên rà soát, dank giá quy d1nh ye thu tuc hành chInh và Don giitn boa chê d báo cáo 
Rà soát các van ban hành ehInh quy 
djnh v TTHC không dung thâm 
quyen. 

- Các phông, ban, don vi th4 xA; UBND cite 
phumg; PhOng Tu phitp, Van phOng HDND-
UBNDthIxã 

Thithng xuyên 

2 
Báo cáo kt quit rà soát vit trInh 
phuong an d xut don giimn hóa thu 
tue hành cIiui 

Hoimn thãnh cite phuong an 
don giimn hoá TTHC, CC 
sang kin citi each TTHC 
báo cáo UBND tinh 

- Các phông, ban, don 
vi thi xit; UBND cite 
phuang 

Van phông HDND- 
UBND thi xit 

Theo Ké hoach 
cüa UBND tinh 

IV Cong titc kiêm tra vic thmc hin bot dng kim soitt thu tçic hành chInh 
Kim tra viec  thmrrc  hien  hoat dn 
kim soát thñ tue hãnh chInh theo K 
hoach kim Ira cüa UBND fbi xit 

Van phông HDND-
UBND tl 

Cite phông, ban, don vi 
lien quan; UBND các 
phrnmg 

Theo K hoach 
hoäc kim Ira dOt 
xuât 

I 



2 
Tu kiém tla hoat dông kiêm soát 
TTHC ti co quan, do . 

Các Phông, ban, don vi;  UBND các phu'ông 
Trong närn 2021 

V Tip nhân, th J phãn ánh kin nghj cila cá nhãn, to chüc ye quy djnh hãnh chInk 
Cong khai da clii, email, s din 
thoai duông day nóng tip nhn phán 
ánh, kin ngh cüa tinh. 

Bng hem yt cong khai 
- Van phông HDND-UBND thj xä; 
- UBND các phuôiig 

ThuOng xuyên 

2 

Tiëp nhân các phthi ánh, kiên nghj 
cña Ca nhân t chüc v quy dnh hành 
cltinli và cIniyn ca quan lien quan 

Van ban chuyn xfr l' 
Van phông NI)- 
UBND thi xã 

- Các phông, ban, dn 
vi lien quan 
- UBND các phuOiig 

lhuOng xuyên 

Xir 1 cac phân ánli, kin nghj cüa cá 
nhân t chüc v quy dirih  hành ciiinh 

Báo cáo kt qua giái quyët 
phán ánh, kin ng 

- Các phông, ban, don 
vj lien quan 
- UBND các phrrOng 

Thuông xuyCn 

Cong khai két qua xü 1 phán ánh, 
kin nghj v quy dmh hành chmnh 

Cong khai trên Cng thông 
tin din tr cüa tinh. 

Van phông UBND tinh 
Sau khi có Báo 
cáo két qua giài 
quyet 

VI Cong tác truyên thông hott dng kiêm soát TTHC 

1 

Tuyên truyn v kt qua cái each 
hành chInh, TTHC, kiêm soát TTHC 
cüa các phOng, ban, don vi;  UBND 
các phumg 

Các tin, bài viêt, pa no áp 
phIch d tuyên truyên 

- Van phông HDND-UBND; Các phông, ban, 
don vi lien quan; Trung tam VHTT và 1ruyn 
thông.... 

ThuOng xuyên 

VII Kiên toàn di ngii can b du mi thyc hin nhim viii KSTTIIC 

1 

Rà soát, kin toàn he t1ing can b 
dAu mi thuc hiên nhiêm vu kim 
soát TTHC theo ch do kiém nliiém 
tai UBND thi xã, UBND các 
phithng 

Win phOng I-IDND-UBND thj; 
- UBND phuOii (1 

ThuOng xuyên 

IX T ch(rc thtrc hiên co ch mt cüa, môt cüa lien thông và üng dyng cOng ngh thông tin trong giái quyêt TTHC 

1 

Tiêp tic thrc hien các nhiem v' tai 
Ké hoach s 605/KH-UBND ngày 
17/9/2018 cña UBND thih v triên 
khai thirc hin Nghi dinh s 
61/201 8/ND-CP ên dia bàn tiith. 

Các kê hoach, giái pháp 
tic hin - Van phông HDND-UBND th xã; 

- Các phông ban don vi lien quan; 
- UBND các phuOng 

ThuOiig xuyCn 
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Rà soát; d?u tti nãng cp trang thit bj 
tai Bô phn Mt cua các .ap dp1ntc 
vti vic giãi quyêt TTHC vâ so hóa 
h so, kt qua TTHC 

Tran thit hi cn thit dam 
bão diu kin, yêu cu cong 
viêc 

\Tn phông TTDND-UBND th xä; 
- Các phông ban don vj lien quan; 
UBND các phtr6ng 

Trong näm 

Cap nht dng bô kt qua gith quyët 
TTHC diên tü vào co sâ dtt lieu dung 

chung v h
so din tir, kho quán 'Y 

dü lieu din tir trên Cong Djch 
cong cüa tinh theo huàng dn cña 
th 

• Van phông HDND-UBND th xã; 
- Các phông ban don vi lien quan; 
- UBND các phuâng 

T chüc chuyn di h So, tài liçu 
giy lien quan dn hoat dng gu 
quyet TTHC cüa to chtrc, Ca h1' 
thành h so diên tCr 

Dtt lieu din tr 
- Van phông HDND-UBND th xâ; 
Các phông ban don vi lien quan; 

- - UBND các phuO'ng 
ThuOng xuyên 

Lp danh miic TTHC cUa các Co 
quan Irung uang dóng trên da bn 

tip nhn tai  B phn mt cüa cap 
huyn, cp xã theo clii d?o  cüa Thii 
tithng ChInh phil 

Van phông HDND-UBND thi xâ; 
Các Ca quan don vj lien quan; 

- UBND các phithng 
Thunig xuyên 

6 

Trin khai các giái pháp khUYefl 
khIch nguOi dan, doanh nghiép SIX 
dimg djch vi cong live tuiên mire d 
3,4 

- Van phông HDND-UBND thi xä; 
- Các co' quan don vj lien quan; 
UBND các phumg 

ThuOng xuyén 

7 
Liia chon các TTHC phü hc d 
trin khai "4 tai ch" tai  Bô phãn 
Mt cira thi xã, phuông. 

Danh muc TTHC thuc hin 
"4 tii ch" Các phông, ban don vi 

Van phông HDND- 
UBND 

ThuOng xuyên 

X Báo cáo v tInh hlnh vã két qua triên khai thtrc hin hoit dng kiCm soát TTHC; co' che mt cüa, 
mt cüa lien thông trong giãi quyêt TTJIC 

Báo cáo ye kêt qua thuc hién cOng tác 
kim Soát TTHC; co die môt cila, 
môt ca lien thông trong giái quyét 
TTHC cüa thi xa, phu'O'ng 

Báo cáo cila các phông, ban, 
don , UBND các phumg 

Các phông, ban,, don 
v4; UBND các phithng 

Van phông HDND- 
UBND thi xã 

Hang qu và dt 
xut có yeu 

UBND TH! XA CIYA L 
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