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  KẾ HOẠCH 

 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Uỷ ban nhân xã Triệu Thượng xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn xã; đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt 

động thường xuyên, có nề nếp; bảo đảm công khai minh bạch các thông tin về 

thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp 

cận, thực hiện thủ tục hành chính; phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực 

trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

Huy động sự tham gia tích cực của người dân, tổ chức trong việc tìm hiểu, 

nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền 

giám sát của mình đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của  cơ quan 

nhà nước trên địa bàn; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, các bộ phận, 

ban ngành liên quan, trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Yêu cầu: 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; đồng 

thời có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm. 

Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

từng công chức; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực 

hiện. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về thủ tục hành chính theo thẩm quyền. 

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân có 

hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. 

 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 người dân và tổ chức trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong đời sống của nhân dân. 

II.NỘI DUNG 

Theo phụ lục Nội dung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng thống kê: 



Tổ chức theo dõi đôn đốc, hướng dẫn triển khai kế hoạch này. 

Phối hợp với Ban tư pháp xã xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể về 

việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã. 

Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả phản ánh thủ tục 

hành chính cho UBND huyện theo đúng quy định. 

Lập dự toán kinh phí tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này trình chủ 

tịch UBND xã phê duyệt. 

2. Công chức liên quan: Được giao nhiệm vụ, chủ động triển khai thực 

hiện các công việc được phân công; có trách nhiệm phối hợp trong việc triển 

khai thực hiện rà soát TTHC thuộc phạm vi giải quyết theo quy định. Qua thực 

hiện mà thấy có sự bất hợp lý, rườm rà, chưa có sự thống nhất về nội dung, mẫu 

đơn, mẫu tờ khai; hoặc có phản ánh, kiến nghị từ phía người dân, tổ chức trong 

quá trình thực hiện, tổng hợp và gửi báo cáo về UBND xã (qua Văn phòng 

thống kê) để báo cáo UBND huyện. 

3. Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả: Xây dựng kế hoạch và tiến hành rà 

soát các thủ tục hành chính. Thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính. 

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh thủ tục 

hành chính tại trụ sở làm việc (số điện thoại đường dây nóng). Chủ động phối 

kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện báo cáo các nội dung theo quy định 

về công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

4. Kinh phí : Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2019 do ngân sách nhà nước phân bổ theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của 

UBND xã, đề nghị công chức, ban ngành liên quan nghiêm túc thực hiện theo 

đúng quy định./. 
  

Nơi nhận:                                                       
- UBND huyện;                                                                        

- TV Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch,P chủ tịch UBND xã; 

- TTUBMTTQVN xã; 

- Cán bộ CC liên quan; 

- Lưu: VPUB,TP.                                                                     
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