
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 (TTHC); Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 
Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyêt 
thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 35/KH-
UBND ngày 28/02/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai công tác 
kiểm soát TTHC năm 2022; Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về 
ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; UBND phường An Mỹ ban 
hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính và công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên 
địa bàn phường đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp, đúng quy định.

- Nâng cao công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tăng 
cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc chỉ đạo tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện rà soát TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, thay thế 
những quy định về TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho tổ chức, 
cá nhân khi thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu
- Tiến hành quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động xác 

định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục 
trong chi đạo điều hành địa phương mình.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, người lao 
động trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC; trong việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thâm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai TTHC, địa chỉ phản ánh, 
kiến nghị về quy định hành chính; thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; thông tin 
truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
cùa cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát 
TTHC với việc thi đua khen thưởng, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể 
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có thành tích hoặc xử lý các cá nhân, tập thể cỏ hành vi tiêu cực trong quá trình 
kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
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 hành chính. Trong đó, tập 
trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy 
định hành chính.

2. Công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính và các quy định liên quan 
đến thủ tục hành chính theo quyết định công bố của tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ 
quan có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành 
chính. Công khai chính xác, rõ ràng, đầy đủ bằng nhiều cách thức, phương tiện phù 
hợp các quy định hành chính, thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành 
chính theo quy định.

3. Rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính; kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định thủ tục hành chính 
không đáp ứng theo quy định.

4. Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử định kỳ hoặc đột xuất theo thẩm quyền, 
phạm vi, chức năng quản lý.

5. Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính theo quy định pháp luật. Công khai, minh mạch, tuân thủ 
pháp luật và chủ động phổi hợp trong xử lý các phản ánh, 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 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính; 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 các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn thành phố.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; về đổi 
mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; về thực hiện thủ tục hành chính 
trên môi trường điện tử.

8. Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy 
định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chinh 
phủ quy định chê độ báo cáo định kỳ và quản lỵ, sử dụng, khai thác hệ thông thông 
tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)



III. TÓ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND phường
- Có trách nhiệm giúp UBND phường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn việc triên khai các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tphường; tổng hợp 
báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát TTHC, có kiến 
nghị và giải pháp cụ thể về đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực của địa phương.

- Thực hiện niêm yết, công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh 
TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trên công thông tin điện tử đúng theo 
quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC của cán bộ, công chức 
được giao nhiệm vụ thực hiện.

- Thực hiện báo cáo các nội dung theo kế hoạch này về UBND thành phố 
(thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phổ) đảm bảo đúng thời gian quy định.

2.  Các bộ phận có thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND phường

- Tiến hành rà soát lại các thủ tục của lĩnh vực mình phụ trách có kiến nghị 
và giải pháp cụ thể về đơn giản hóa TTHC.

- Theo dõi, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình phụ trách 
và thông tin đến công chức Văn phòng phụ trách CCHC để phục vụ niêm yết đảm 
bảo theo quy định.

- Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành tháng cũng như kết quả rà soát 
thủ tục hành chính theo quy định về Văn phòng UBND phường.

Trên đây, là kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2022 của UBND phường An Mỹ

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c);
- Văn phòng HĐND - UBND (b/c);
- Lưu VP.
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PHỤ LỤC 
NỘI DUNG CỤ THỂ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 25 /KH-UBND ngày  11/3/2022 của UBND phường)

TT Nội dung công việc
Bộ phận chủ 

trì
Bộ phận 
phối hợp

Kết quả công 
việc

Thời gian 
hoàn 
thành

I Công bố, công khai TTHC
Công khai TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết tại địa 
phương.

Văn phòng 
UBND ĐC-XD, TP-

HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y 

tế, Quân sự,

Đảm bảo các 
hình thức công 
khai đầy đủ, rõ 

ràng, minh 
bạch, dễ tiếp 

cận.

Thường
xuyên

II Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC
1 Xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch rà soát, đánh 
giá TTHC năm 2022.

Văn phòng 
UBND

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y 

tế, Quân sự,

Ban hành Kế 
hoạch rà soát, 

đánh giá 
TTHC.

Ban hành 
Kế hoạch 

tháng 
03/2022.

Hoàn thành 
Kế hoạch 

tháng 
7/2022.

2 Báo cáo kết quả rà soát, đánh 
giá TTHC năm 2022 và đề 
xuất íhương án đơn giản hỏa 
TTHC.

Văn phòng 
UBND

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y 

tế, Quân sự,

Báo cáo kết 
quả rà soát, 

đánh giá TTHC 
năm 2021 cùa 

UBND phường

Trước ngày 
10/7/2022.

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

1 Niêm yết công khai địa chi 
tiếp nhận, xử lý phản ánh 
kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành 
chính.

Văn phòng 
UBND

Niêm yết rõ 
ràng  tại bộ 
phận 1 cửa

Thường
xuyên



2 Tiếp nhận và xử lý phản ảnh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy định hành chính 
(bao gồm vận hành, khai thác 
hệ thống thông tin tiếp nhận, 
xử lý phản ánh kiến nghị).

Văn phòng 
UBND

Các bộ phận 
liên quan

100% phản 
ánh, kiến nghị 
được tiếp nhận, 
xử lý theo đúng 
quy định.

Thường
xuyên

3 Thực hiện quy định về trách 
nhiệm công khai xin lỗi 
trong giải quyết thủ tục hành 
chính cho cá nhân, tổ chức 
theo Quyết định số 
3200/QĐ-UBND ngày 
27/10/2019 cua UBND tinh 
Quảng Nam.

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y tế, 

Quân sự,

Văn phòng 
UBND

IV Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
1 Tham mưu Danh mục TTHC 

đưa vào tiếp nhận giải quyết 
tại bộ phận 1 cửa

Văn phòng 
UBND

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y 

tế, Quân sự,

Quyết định phê 
duyệt Danh 
mục TTHC 
thực hiện tại 
Bộ phận một 

cửa.

Thường
xuyên

2 Thực hiện tiếp nhận, thẩm 
định, phê duyệt và trả kết 
quả (quy trình bốn bước) tại 
Bộ phận Một cửa đổi 

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH,

TTHC được 
thực hiện toàn 
bộ tại Bộ phận 

một cửa.

Thường
xuyên

3 Tổ chức đánh giá việc giải 
quyết TTHC của địa phương

Văn phòng 
UBND

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y 

tế, Quân sự,

Định kỳ 
hàng quý

4 Thực hiện quy trình nội bộ, 
quy trình điện tử đổi với việc 
giải quyết từng TTHC.

ĐC-XD, TP-
HT, VH-XH, 
LĐTB&XH, 
TC-KT, Y tế, 

Quân sự,

Văn phòng 
UBND

Theo Quyết 
định của 
ƯBND tình

Thường
xuyên
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