
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/KH-UBND Tân Dân, ngày 29 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường Tân Dân năm 2023

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 
31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/12/2022 về 
Cải cách hành chính nhà nước phường Tân Dân năm 2023;

Ủy ban Nhân dân phường Tân Dân xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm 
soát TTHC, trên địa bàn phường năm 2023 gồm những nội dung cụ thể sau:
 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, 

đồng thời đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động thường xuyên, chất 
lượng, hiệu quả.

Tổ chức công khai các TTHC mới ban hành, đồng thời kiến nghị cấp trên 
đơn giản hóa các TTHC để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhằm thu hút 
sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.

Nghiêm túc thực hiện các phương án đơn giản hóa các TTHC đã được các 
cơ quan nhà nước có thầm quyền ban hành.

2. Yêu cầu:
Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức chuyên môn, 

trách nhệm phối hợp của cán bộ, công chức trong cơ quan.
Bảo đảm tính công khai, minh bạch, rõ ràng các thông tin về TTHC nhằm 

tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện 
TTHC và xem đó là nhiện vụ trọng tâm.

Mỗi cán bộ công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực 
hiện giải quyết các TTHC. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân và tổ chức về các quy định TTHC, qua đó đề xuất các cấp có thẩm 
quyền sửa đổi những quy định TTHC không phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp từ đó tạo niềm tin 
của người dân và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết các TTHC.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Số 
TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan 

phối hợp

Thời 
gian 
thực 
hiện

1. Công tác chỉ đạo điều hành

1.1.
Xây dựng văn bản chỉ đạo điều 
hành hoạt động kiểm soát TTHC 

Văn phòng
HĐND - UBND

Cán bộ, 
công chức

Thường 
xuyên 

2. Công bố, công khai các TTHC

2.1

Rà soát TTHC mới ban hành, 
TTHC được sữa đổi bổ sung, thay 
thế hoặc bị bãi bỏ đã được công bố

Bộ phận một 
cửa

Các công 
chức

 có liên 
quan.

Thường 
xuyên

2.2
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các 
TTHC đã được công khai đảm bảo 
đúng quy định.

Văn phòng
HĐND - UBND

Toàn thể
cán bộ, công 

chức

Thường 
xuyên

2.3
Thực hiện Niêm yết công khai trên 
trang thông tin điện tử của UBND 
phường

Các Đoàn thể, 
CB,  công chức

Thường 
xuyên 

2.4

UBND xã thực hiện công khai toàn 
bộ các thủ tục hành chính đã được 
công bố  tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả.

Văn phòng
HĐND - UBND

Công chức 
có liên quan

Thường 
xuyên

3. Rà soát quy định, thủ tục hành chính

3.1
Rà soát theo quy định các TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân phường

CC Văn phòng
HĐND - UBND

Công chức
Tư pháp - 

HT

Theo
 kế 

hoạch

3.2
Triển khai hoạt động rà soát theo kế 
hoạch

CC Văn phòng
HĐND - UBND

Công chức
Tư pháp - 

HT

Thường 
xuyên

3.3
Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết 
quả rà soát các TTHC 

CC Văn phòng
HĐND - UBND

Công chức
Tư pháp - 

HT

Quí 
III/2023 
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4. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC

-
Tổ chức tự triểm tra hoạt động 
kiểm soát TTHC của cơ quan

CC Văn phòng
HĐND - UBND

Công chức
Tư pháp - 

HT

Quý 
I/2023

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 
chính

5.1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản 
ánh kiến nghị 

Văn phòng
HĐND - UBND

Ban biên tập 
CTTĐT

Bộ phận một 
cửa

Thường 
xuyên

5.2

Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

Văn phòng
HĐND - UBND

Các ban 
ngành đoàn 
thể, cán bộ, 
công chức.

Thường 
xuyên

6. Công tác truyền thông về TTHC, kiểm soát TTHC

6.1

Tham gia viết tin, bài, ảnh tuyên 
truyền về cải cách TTHC, khuyến 
khích các cá nhân tham gia đóng 
góp sáng kiến, cải tiến TTHC, giám 
sát việc thực hiện TTHC và tham 
gia vào các hoạt động kiểm soát 
TTHC

Văn phòng
HĐND - UBND
các ngành, đoàn 
thể có liên quan.

Các ban 
ngành đoàn 
thể, cán bộ, 
công chức. 
Đài ttuyền 

thanh.

Trong 
năm

6.2

Tuyên truyền nâng cao ý thức của 
CBCC về công tác CCTTHC, kiểm 
soát TTHC

Văn phòng
HĐND – UBND

Công chức
Tư pháp - HT

Các ban 
ngành đoàn 
thể, cán bộ, 
công chức.

Thường 
xuyên 
trong 
năm

6.3

Lồng ghép công tác tuyên truyền, 
phổ biến GDPL  mục đích, ý nghĩa 
về công tác CCTTHC, kiểm soát 
TTHC

Văn phòng
HĐND – UBND

Công chức
Tư pháp - HT

Các ban 
ngành đoàn 
thể, cán bộ, 
công chức.

Thường 
xuyên 
trong 
năm

7. Công tác  về CCTTHC – kiểm soát TTHC

-
Tham gia tập huấn nghiệp vụ về 
công tác CCTTHC, kiểm soát 

Văn phòng
HĐND – UBND

Các ban 
ngành đoàn 
thể, cán bộ, 

Thường 
xuyên 
trong 
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TTHC do Tỉnh và thị xã tổ chức công chức. năm

8. Báo cáo kết quả rà soát TTHC

-

Tổng hợp báo cáo về tình hình và 
kết quả hoạt động kiểm soát TTHC 
định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu 

Văn phòng
HĐND - UBND 

Công chức
Tư pháp - HT

CBCC có 
liên quan.

Định kỳ 
hàng 

quý, 6 
tháng, 
năm 

hoặc đột 
xuất.

9. KINH PHÍ:
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của Ủy ban 

nhân dân phường năm 2023 do ngân sách phường đảm bảo và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 
10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Trên cơ sở kế hoạch này Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai đến các 

ngành, đoàn thể có liên quan, cán bộ, công chức, trưởng các khu để cùng phối hợp 
thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

- Công chức Tài chính - Kế toán phối hợp với Văn phòng - Thống kê, công 
chức Tư pháp - Hộ tịch xây dựng dự toán cụ thể kinh phí cho hoạt động kiểm soát 
TTHC trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt.

- Giao Văn phòng UBND theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế 
hoạch này; phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tổ chức theo 
dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ tổng hợp báo cáo về trên 
theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cán bộ, công chức 
báo cáo Ủy ban nhân dân để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên đây là kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân phường đề nghị các ngành, các đoàn thể, các bộ, công chức phường, 
Trưởng các khu cùng quán triệt và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     
- UBND - Phòng Nội  thị xã;                                                              
- TT. Đảng ủy - TT HĐND phường;     Để Báo cáo.
- CT, PCT-UBND, UV UBND phường;
- Các ngành liên quan, công chức;           Để PH thực hiện.
- Đài truyền thanh, Trưởng các KDCp;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
            CHỦ TỊCH

                                                                          Cao Văn Hậu

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-167-2012-tt-btc-quy-dinh-viec-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-kinh-phi-149305.aspx
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