
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

S6: /KH-UBND 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
JJc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Cira Lô, ngày tháng 02 näm 2022 

KE HOACH 
Hot dng kim soát thu tiic hành chInh trên dja bàn 

thi xã Cfra Là näm 2022 

Thrc hien  Quyt dnh s 291/QD-UBND ngày 28/01/2022 cUa UBND 
tinh ban hành I( hoach boat dng kim soát thu tic hành chInh nãrn 2022 trên 
dja bàn tinh Ngh An. UBND th xä ban hành K hoach hoat dng kMm soát thu 
tue hành chInh trên da bàn thj xä Cra Là nhu sau: 

I. Miic dich, yêu cu 
1. Muc dich 
- T chrc trin khai thrc hin Co hiu qua càc nhirn vij kirn soát thU tijc 

hành chInh (TTHC); t chrc trin khai thrc hin Co ch rn5t cUa, rnt cUa lien 
thông trong giài quyt thu tçic hành chInh trên da bàn th xä; tang crng trách 
nhirn cUa cac phOng ban, dcm vi,  UBND các phuäng trong vic phi hap, trin 
khai thrc hiên cong tác kMrn soát TTHC tai  cc quan, don vi. 

- Nâng cao trách nhim giài trinh và dam bão quyn giám sat cUa cá 
nhân, t chUc theo quy djnh; t chirc tip nhn và xü l các phàn ánh, kin ngh 

quy djnh hành chInh cUa t cuure, cá nhân. 
- T churc giài quyt TTHC cho th churc, cá nhân dam bâo rninh bach, 

ldiách quan, cOng bang, kjp thai, chInh xác; không gay phin ha cho t chute, ca 
nhân trong qua trInh tip nhn, giài quyt TTHC. 

2. Yêu cãu 
- Tang cuang cOng khai, rninh bach  TTHC  tai  B phn tiêp nhn và trã 

kt qua theo co ch rnt cUa cUa UBND thj xä, UBND các phrang và trên Cng 
thông tin din tur cUa th xã. 

- Các phOng, ban, dcm vi,  UBND các phu'ang nghiêm tUe thrc hin có 
hiu qua vic rà soàt, xây dung phuo'ng an dcm giàn boa TTHC, dc bit là vic 
ct giãrn thai gian giài quyt, ct giàm các diu kin, giây tä không can thiêt trên 
tat cà cac 1mb vçrc. 

- Nâng cao nhn thurc, trách nhiêm cUa can b, cong chute, viên chute trong 
trong viec  thrc hiên cong tác kim soát TTHC, giài quyt càc TTHC và tip 
nhn xur 1 càc phàn ánh kin nghi v quy dnh hành chInh trên dja bàn thj xà. 

- Tang cuang cong tác kirn tra vic giái quyt cac thU tijc hành chinh, hO 
so' cUa t6 churc, cá nhân d kip  thai chn chinh các hành vi tiêu crc trong giãi 
quyt thu tic hành chmnh, tang cuäng k' 1ut, kr cuong hành chInh. 
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- Nâng cao vai trO, trách nhirn cUa nguäi drng du các phàng, ban, dan 
vj và Chñ tch UBND các phuing trong cong tác cài cách hành chInh, nht là cài 
cách thu tiic hành chInh; thrc hin nghiêm tue các nhim vu thrcc giao, gn 
cong tác kirn soát TTHC vth vic thi dua khen tlnthng, kp thai xir 1 nhftng Ca 
nhân, tp th có hành vi tiêu circ trong qua trinh giài quyt TTHC. 

II. Ni dung thti'c hin (N3i dung clii tilt cópIzi lic cTInl, ken,,) 
III. To chfrc thuc hiên: 
1. Trên co sâ k hoach  nay, Tnrmg các phàng, dan vj, Chñ tich UBND các 

phu?mg quán trit cho can b, cong chrc viên chüc các quy dinh v kirn soát TTHC 
và k hoach nay; xây dirng k hoach kim soát thñ tijc hành chfnh (TTHC) narn 2021 
cña dan vj gri Van phOng HDND-UBND th xã d theo dOi Djnh k báo cáo tInh 
hinh thrc hien hoat dng kirn soát TTHC cho UBNID th.i xã theo quy dnh. 

Trijc tip clii dao viec thrc 1iin cOng tác cài cách TTHC, nâng cao chat hrcng 
giài quyt thñ ti,ic hành chInh trong pharn vi, linh virc, dia phuccng phii trách (Iu'u •. 
rà soát xôy dicng phu'cmg an don githn hóa 17 HC, ct g/ám các diu k/en,  gid t& 
khóng cdii thilt, giái quylt TTHC dáng th&i hQn quy d.inh, khóng gáyph/n ha cho to 
cha'c, ca nhón, tang công thc hin các d./ch vi cong rnc d 3, 4...) 

Tharn rnu'u, b tTi kinh phI cho hoat dng kirn soát TTHC theo quy dnh cña 
Thông tu 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 cña B tnrng B Tài chInh và Quyêt 
dinh s6 56/2014/QED-UBND ngày 09/9/20 19 cüa UBND tinh. 

Phôi hcp vai Van phàng HDND-UBND thj xã d trin kliai time 11 i en k 
hoch darn báo tin d5,  thai gian, cht luong. 

2. Van phOng HDND-UBND thj xã 
Theo dOi, kim tra, don d6c vic thuc hiên k hoach nay cña các phOng, 

ban, dan vj, UBND các phu'äng; t6ng hp kt qua báo cáo UBND thj xà, Van 
phàng UBND tinh tlieo quy dnh. 

3. D nghi UBMTTQ th xã và các to chüc doàn th& t churc, cá nhân huang 
rng phi hcp thirc hin, tharn gia giám sat các boat dng kirn soát thu tijc hànl'. 

chInh và các hoat d5ng tai k hoacli nay. 
Trên co s K hoach nay yêu cu Thu truOng các phOng, ban lien quan, 

Chü tich  UBND các phuang t chüc trin khai thirc hin./. 
No'! nithn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Van phàng UBND tinh (b/c); KT. CHU TICH 
- Chü tich, PCT UBND thj xà; PHO CHU T!CH 
- Các phông, ban, dan v thi xà; 
- Chánh, Phó VP; 
- UBND các phuàng; 
- Luu: VT. 
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KE bACH 

Hoit dng kiêm soát thu tiic hành chInh näm 2022 trên dja bàn thj xä Cfra Lô 
(Ban hành kern iheo KI hogch s0 /KH-UBND ngày tháng 02 närn 2022 

cüa UBND th/xãCi,taLô) 

STT Ni dung cOng vic Kt qua cong vic 
Phân cong thirc hin Thô'i gian 

thtrc hin Co' quan chü trI Co' quan phOi hcyç 

Cong tác xãy dyiig van bàn chi dio, diu hãnh thrc hin cOng tác kiêm soát thu tyc hành chInh 

1 
K hoach hoat dông KSTTHC näm 
2022 trên dia bàn thi xã. 

K hoach cüa UBND thi xã 
Van phông HDND - 
UBND thi xã 

- Các phông, ban, don 
vi thi xã; 

- UBND the phumg; 
Qu 1/2022 

2 
K hoach rà soát, dánh gia TTHC 
trong thm nm 2022. 

K hoach cña UBND thi xã 
Van phông HDND - 
UBND dii xâ 

- Các phông, ban, don 
vi thi xã; 

- UBND các phixtmg; 
Qu 1/2022 

3 
K hoach truyn thông hoat dông 
KSTTHC nam 2022 trên da bàn th 
Xä 

K hoach cña UBND th4 xã 
Van phông HDNI) - 
UBND th xã 

- Trung tam VI-ITT & 
TT th xã; 

- UBND the phixmg; 
Qu 112022 

4 
K hoach kim lira hoat dông 
KSTTHC näni 2022 trén dia bàn thi 
xâ 

Kê hoach cüa UBND thi xã 
Van phông I-IDND - 
UBND thi xã 

- Các phông, ban, doii 

- UBND thc phithng; 
Qu 112022 



11 Cong khai, to chüc thyc hin TTHC 

Niêm yt cong khai các TTI-IC 
ducic Chit tjch UBND tinh cong bô; 

Cap
nhât quy trInh giái quyêt 

TTHC tTên He thng Mt cira diên 
tir. 

- Niêm yt cong khai toàn 
bô TTHC dä duorc cong b6 
thuoc thm quyên giái 
quyet cita Co quan, don v 
tai các dim tip nhân h 
so giãi quyt TTHC. 

- Dang tãi các TTHC trén 
CngITrang thông tin diên 
tir cita don vi. 

- Các phông, ban, ngành, 
don 

- UBND citc phi.rOng 

Van phàng HDND- 
UBND thj xã; VNPT 
Ngh M Thux&ng xuyên 

2 

Rà soát trin khai Dich vu cOng 
mire do 3, 4 trên Cng dich vu 
Công- He thng Mt cira din tir; 

Rà soát, trin khai CC TTHC t1P 
nhân, tã kt qua qua djch vu Bmj 
chInh cong Ich. 

Các phông, ban, don vj; 
uiiii các phuO'ng; 
Buu dién Cira Là 

PhOng Van hóa Thông 
tin, Van phOng HDND- 

\7 Ngh 

III Thyc hin rã soát, dánh giá quy (llnh ye thu tyc hành chInh và do'n giãn boa ché d báo cáo 

Rà soát các van bàn hành chInh quy 
dnh v TTHC không ding thâm 
quyn; Rà soát ct giãm thi gian 
giái quyt, các diu kiên giy t?i 
không can thit trong giái quyt 
TTHC 

- Các phông, ban, don vi thi xâ; UBND các 
phuOng; Phông Tu pháp, Van phàng HDND-
UBND thi xã 

Thumg xuyên 

2 
Bão cáo kt qua rà soát và trinh 
phuo'ng an d xut don giàn hóa thit 
tue hành chInh 

Hoãn thành các phuong an 
don giän hoá TTHC, các 
sang kin cãi each TTHC 
báo cáo UBND tinh. 

- Các phOng, ban, don 
thj 

phumg 

Van phOng HDND- 
UBND thi xã 

Theo Kê hoach 
cia UBND tinh 



IV Cong tác kiêm tra vic thçrc hin hot dng kiêm soát thu tic hãnh chInh 

1 
Kiêin tra viéc thijc hiên hoat dông 
kini soát thu tue hành chInh theo Kê 
hoach kim tra cüa UBND thi xã 

Vn phông HDND-
UBND thi xA 

Các phông, ban, dcm vj 
hen quail; UBND các 
phuOng 

Theo K hoach 
hoc kim tra dt 
xut 

2 
Tu kim tra hoat dng kiêm soát 
TTHC tai co quan, don vi. 

Các Phông, ban, don vj, UBND các phithng Trong nãm 2022 

V Tip nhn, x11 1 phãn ánh kin nghj cua cá nhãn, to chat ye quy dnh hãnh chInh 

1 
Cong khai dia clii, email, s diên 
thoi du&ng day nóng tip nhn ph?m 
ánh, kiM nghi cüa linh. 

B?ing niêm yt cong khai 
- Van phông HDND-UBND thi xâ; 
- UBND các phinmg 

ThuOng xuyên 

2 

Tiêp nhn các phán ánh, kiên ngh 
cña cá nhn t chüc ye quy djnh hành 
cliInli vâ chuyM co quan lien quan d 
xu 1' 

Van b?m chuyM th 
Van phông HDND- 
UBND thi xa 

- Các phông, ban, don 
vi lien quan 
- UBNID the p1nr6ng 

Thuông xuyén 

Xà 1 các phàn ánh, kiM nghi cña cá 
nhãn t chüc v quy djnh hãnh chinh 

Báo cáo kt qua giâi quyêt 
phán ánh, kiM nghi 

- Các phông, ban, don 
vi lien quan 
- UBND các phmmg 

Thrnmg xuyên 

Cong khai kt qua xu 1 phan ánh, 
kiM ngh v quy dinh hành chInh 

Cong khai trên CMg thông 
tin din tu. 

Van phông HDNT)- 
UBND dii xã; Trung 
tam VHTT và TT 

Sau khi có Báo 
cáo kt qua giai 
quyêt 

VI Cong tác truyM thông hott dng kiêm soát TTHC 

1 

Tuyén 1ruyn v kêt qua cái cách 
hãnh chmnh, TTHC, kiëm soát TTI-TC 
cüa các phông, ban, don vi;  UBND 
các phixOng 

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

- Van phOng HDND-UBND; Các phông, ban, 
don vi lien quail; Trung tam VHTT và truyën 
thông.... 

ThuOng xuyên 

VI Kin toãn di ngü can b dãu môi thyc cong tác tp hun, hu'&ng dan nghip vy Kim soát STTHC. hin nhim vy KSTTHC vã 

1 

Rà soát, kién toán can bô du mi 
thirc hién nhiém vu kim soát 
TTHC theo ch d kiêm nhiiiî ta 
UBND thi xã, UBND các phir&ng 

Van phOng HDND-UBND thi; 
UBND phuOiig 

Thu?rng xuyên 



VII T chfrc thy'c hin co' ché mt cü'a, mt cü'a lien thông vã üng dyng cong ngh thông tin trong giái quyêt TTHC 

Rà soát, dAu tis nng cap trang thiét bi 
tai B phn Môt cra các cp 

Trang thit bi cn thit tam 
bâo diu kin, yéu cu cong 
Vlcc 

- Van phông HDND-
UBND thi xã; 

- UBND các phrning 

Các phông, ban, dan 
vj lien quan 

Trong näm 

2 
Trin khai thixc hiën viêc tip nhan, 
giái quyêt TTFIC lrên môi tnxôTlg 
din tir theo huO'ng dn 

Bô phan Mt cüa các cap; Các phông, ban, dan 
vi lien quan Thithng xuyên 

Dy manh vic tIch hç'p, cung cp 
dich vii cong true tuyên, thuc hin 
tiianii toán true tuyn clio cá nhãn, t 
chüc khi thuc hién TTHC 

Bô phãn Mt c1ra các cp; Các phông, ban, dan 
vj lien quan 

Thumg xuyên 

4 
Urn chon các TTHC phü hcp d 
trin khai "4 tui ch" tai  B phn 
Mt cüa cp thj, phu&ng 

Dh muc TTHC thuc 
"4 tai ch" 

- Các phOng, ban, dan 

- UBND các phu&ng 

Van phOng HDND-
UBND thi 

Thung xuyên 

6 

Tip tue trin khai các giái pháp 
khuyn khich ngtrôi dan, doanh 
nghip sir dung dich vu cong trixc 
tuyn mire do 3, 4; Dich vu BCCI 

- Các phOng, ban, dan 
vi lien quan; 

- UBND các phung; 

- Biru dién Cira Lô 

Van phông HDND- 
UBND till xã 

Thumg xuyên 

VIII 
Tng hç'p báo cáo ye tInh hlnh vã kt qua triên khai thyc hin hott dng kiém soát TTHC; co' ch mt cüa, mt cüa lien thông 
trong giái quyêt TTHC 

Báo cáo v kt qua thuc hiên cOng tác 
kim soát TTHC; ca chê môt cira, 
mt cira lien thông trong giái quyt 
TTHC cira thi xä, phuing 

Báo cáo cña các phông, ban, 
dan vi,  UBND các phu?ng 

Các phông, ban, dan 
vi;  UBND các phirng 

van phông HDND- 
UBND th4 

Hang qu vã dot 
xt khi có yea 
cau 

UBNDTXCIXALO 
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