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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác  kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị 
định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử; Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND phường Phước Hòa Ban 

hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022; UBND phường Phước Hòa ban hành 

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 

thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường 

điện tử; nổ lực, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao.

- Triển khai thực hiện TTHC đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, công 

bằng, khách quan và có hiệu quả. Bảo đảm quyền được phản ảnh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với các TTHC. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong 

giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, 
các ngành, bộ phận có liên quan; khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2021. Hoàn 

thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, 

doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện 

khác nhau.

- Tăng cường cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

địa phương gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền. Tiếp tục xây dựng nền hành 

chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực hiện cải cách các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp phục hồi sản xuất, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự phân công, phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng 

ngành, bộ phận có liên quan; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, thời hạn thực hiện  
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và việc phối hợp giữa các ngành, bộ phận để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng 

quy định.

- Huy động sự tham gia của các ngành, bộ phận, cá nhân có liên quan trong triển 

khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính.

- Rà soát thủ tục hành chính còn bất cấp đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi 
những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho 

việc giải quyết thủ tục cho cá nhân, tổ chức.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục nhành chính. Trong đó, tập 

trung vào nhiệm vụ công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC và 

việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

2. Công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến 

TTHC theo quyết định công bố của UBND tỉnh Quảng Nam, tạo điều kiện cho các cơ 

quan có thẩm quyền và người dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC. Công 

khai chính xác, rõ ràng, đầy đủ bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp với các 

quy định hành chính, thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo 

quy định.
3. Rà soát, dánh giá quy định TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định TTHC không đáp ứng theo quy định.
4. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

định kỳ hoặc đột xuất theo thẩm quyền.
5. Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong 

việc thực hiện quy định hành chính theo quy định pháp luật. Công khai, minh bạch, 
tuân thủ pháp luật và chủ động phối hợp trong xử lý các phản ảnh, kiến nghị thuộc 

thẩm quyền, phạm vi, chức năng quản lý.

6. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường. Tăng cường ứng dụn công nghệ thông 

tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC; cung cấp, vận hành, khai thác hiệu 

quả và tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 
của địa phương.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, về đổi mới thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
8. Xây dựng các kế hoạch nhắm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC năm 2022.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện 
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giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-

VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ 

và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
( Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Giao bộ phận Văn phòng UBND phường  và bộ phận Tư pháp có trách nhiệm 

giúp UBND phường  tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai việc thực 

hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại  cơ quan; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả 

thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn phường theo đúng thời gian quy 

định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Các bộ phận, công chức chuyên môn trên các lĩnh vực thực hiện việc niêm yết 
tất cả các thủ tục hành chính đã được công bố, trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

giải quyết, rà soát niêm yết các thủ tục hành chính đang có hiệu lực được áp dụng. 
Không niêm yết các thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành, thực hiện đúng thủ tục 

theo quy định. Có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo 

đúng. đầy đủ, kip thời các nội dung đề ra. Phối hợp thực hiện chế dộ báo cáo đúng 

quy định.
Trên đây là kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của UBND 

phường Phước Hòa, đề nghị các bộ phận, công chức chuyên môn thuộc UBND 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT. Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT (b/c);

- Các ngành ; Bộ phận TN&TKQ

- KT các khối phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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PHỤ LỤC
NỘI DUNG CỤ THỂ KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số…… /KH-UBND ngày 14/3/2022 

của UBND phường Phước Hòa)

TT Nội dung công việc
Bộ 
phận 
chủ trì

Bộ 
phận 
phối 
hợp

Kết quả công việc Thời gian 
hoàn thành

I Xây dựng văn bản kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm soát TTHC năm 

2022

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

- Kế hoạch của 

UBND phường.
- Kế hoạch của các 

ngành, bộ phận

Trước ngày 

10/3/2022

II Công bố, công khai thủ tục hành chính
Công khai thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả phường 

và trên trang tin điện tử của 

phường

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

Đảm bảo các hình 

thức công khai đầy 

đủ, rõ ràng, minh 

bạch, dễ tiếp cận

Thường 

xuyên

III Thực hiên rà soát, đánh giá TTHC và đề xuất đơn giản hóa TTHC

1

Xây dựng Kế hoạch và tổ 

chức rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2022

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

- Kế hoạch của 

UBND phường.
- Kế hoạch của các 

ngành, bộ phận

Tháng 

3/2022

2

Báo cáo kết quả rà soát, 

đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022 và đề xuất 
phương án đơn gián hóa 

TTHC

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

Báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá 

TTHC năm 2022 

của UBND phường

Trước 

10/7/2022

IV Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiên nghị của tổ chức, cá nhân về quy định HC

1

Niêm yết công khai địa chỉ 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành 

chính

Văn 

phòng 

UBND

Niêm yết công khai 

địa chỉ tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về 

quy định hành 

chính tại bộ phận 

một cửa phường.

Thường 

xuyên

2

Tiếp nhận, phân loại phản 

ảnh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành 

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

Văn bản trả lời 
phản ánh, kiến 

nghị; báo cáo trên 

Thường 

xuyên
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chính; TTHC, công khai 

kết quả giải quyết theo quy 

định.

chuyên 

môn 

trên các 

lĩnh vực 

có liên 

quan

hệ thống phần mềm 

quản lý theo quy 

định

3

Thực hiện quy định về 

trách nhiệm công khai xin 

lỗi trong giải quyết TTHC 

cho cá nhân, tổ chức theo 

Quyết định số 3200/QĐ-
UBND ngày 27/10/2019 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam

Văn 

phòng 

UBND

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn 

trên các 

lĩnh vực 

có liên 

quan

Thường 

xuyên

V Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực 
hiện TTHC trên môi trường điện tử.

1

Thực hiện tiếp nhận, thẩm 

định, phê duyệt và trả kết 
quả tại bộ phận một cửa 

phường

Bộ phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 
quả 

phường

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

100 % thủ tục hành 

chính được tiếp 

nhận và trả kết quả 

lại bộ phận một cửa 

phường

Thường 

xuyên

2

Đẩy mạnh thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến trên 

cổng Dịch vụ công quốc 

gia và cổng dịch vụ công 

tỉnh Quảng Nam.

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

Công 

chức 

VH-XH

Thường 

xuyên

3

Tiếp tục rà soát, kiện toàn; 

bố trí trang thiết bị cho bộ 

phận một của theo Nghị 
định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4ổi, bổ sung  theo Nghị 
định 107/2021/NĐ-CP 

ngày 06/12/2021 của 

Chính phủ

Văn 

phòng 

UBND

Các 

ngành, 

bộ phận 

liên 

quan

Thường 

xuyên

4

Tổ chức triển khai thực 

hiện Quyết định số 

143/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 của UBND 

tỉnh về Đề án thí điểm 

chuyển giao một số nhiệm 

vụ hành chính công qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích.

Bộ phận 

tiếp 

nhận và 

trả kết 
quả 

phường

Các 

công 

chức 

chuyên 

môn

Thường 

xuyên

5 Thực hiện chế dộ báo cáo Văn Các Báo cáo và nhập Quý I,II,III 
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công tác kiểm soát TTHC, 

thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC và thực 

hiện TTHC trên môi 

trường điện tử theo quy 

định tại Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP.

phòng 

UBND

công 

chức 

chuyên 

môn

liệu trên hệ thống 

Báo cáo Văn phòng 

Chính phú

và năm 2022


