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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
05/12/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại: Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 ban hành Kế
hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế
hoạch số 23/KH-UBND ngày 11/02/2020 kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày
11/02/2020 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế
hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 về truyền thông về hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục
hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là công tác
phối h p v i các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức,
doanh nghiệp
- Kiểm soát hiệu quả công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định
TTHC đảm bảo đúng theo quy định pháp luật và mục tiêu về cải cách TTHC. Đánh
giá chất lư ng, tổng h p phương án rà soát để kiến nghị rút ngắn thời gian giải
quyết, cắt giảm những giấy tờ không cần thiết trong thực hiện TTHC; lựa chọn các
TTHC để bổ sung, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
2. Yêu cầu:
- Xác định công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông là nhiệm vụ thường xuyên của các phòng, đơn vị và phải đư c thực
hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ
- Huy động sự tham gia, phối h p của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức
có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lư ng, hiệu quả hoạt
động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
II. NỘI DUNG
1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC:
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a) Nội dung thực hiện: Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện
một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật.
b) Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC.
c) Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên
2. Kiểm soát việc ban hành TTHC:
a) Nội dung thực hiện: Cho ý kiến trư c và hư ng dẫn về quy định TTHC
tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật ban hành TTHC của các sở, ban ngành
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC.
- Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Nội dung thực hiện: Hư ng dẫn đánh giá tác động TTHC cho các sở, ban
ngành khi đư c giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định
về TTHC.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
- Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
3. Công bố, công khai TTHC:
a) Công bố TTHC:
- Nội dung thực hiện: Kiểm soát chất lư ng dự thảo Quyết định công bố
danh mục TTHC thuộc th m quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa
bàn tỉnh ho c Quyết định công bố TTHC đư c giao quy định ho c quy định chi
tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
trường h p đư c giao trong luật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy
định
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
- Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
b) Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận
Một cửa các cấp:
- Nội dung thực hiện: Kiểm soát chất lư ng và trình Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận Một cửa
cấp tỉnh, huyện, xã; Danh mục TTHC/nhóm TTHC liên thông thực hiện trên địa
bàn tỉnh; Danh mục TTHC thuộc th m quyền giải quyết của các cơ quan Trung
ương đư c tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung
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tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết
TTHC cấp huyện, cấp xã.
c) Phê duyệt quy trình giải quyết TTHC nội bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh:
- Nội dung thực hiện: kiểm soát chất lư ng, trình phê duyệt Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC
thuộc th m quyền tiếp nhận và giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống
nhất trên địa bàn tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh
- Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
d) Công khai TTHC, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC:
- Nội dung thực hiện: Nhập, tích h p dữ liệu, đăng tải công khai TTHC và
khai thác, quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công - Hệ
thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi; phối h p v i Sở Thông tin và
Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và hư ng dẫn
các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị trực tiếp tiếp
nhận, giải quyết TTHC thực hiện công khai TTHC sau khi đư c công bố; hư ng
dẫn, đôn đốc việc cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC vào phần mềm
Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
- Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
đ Công bố, công khai TTHC giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4:
- Nội dung thực hiện: Hư ng dẫn, đôn đốc và phối h p các cơ quan liên
quan rà soát, lựa chọn các TTHC chưa đư c thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện trên địa bàn
tỉnh để bổ sung, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu
cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc th m quyền giải quyết ở
cấp độ 4
- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
- Đơn vị phối h p: Trung tâm Công báo và tin học tỉnh; Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh và các phòng, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:
a) Nội dung thực hiện:
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- Thực hiện tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định TTHC, về hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức như: Qua Hệ thống thông tin tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc
gia; trực tiếp tại Phòng Kiểm soát TTHC; qua số điện thoại chuyên dùng; qua thư
điện tử, đơn phản ánh, kiến nghị theo quy định pháp luật và Quy chế phối h p
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐUBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh.
- Liên hệ trực tiếp v i cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết
TTHC ho c cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
tại các cơ quan, đơn vị có th m quyền xử lý phản ánh, kiến nghị để làm rõ những
nội dung có liên quan
- Tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị
đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết và theo dõi, đôn đốc, tổng h p kết quả xử
lý trả lời cho người phản ánh, kiến nghị, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
b) Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
c) Đơn vị phối h p: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các phòng,
đơn vị có liên quan
d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên
5. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC:
a) Nội dung thực hiện: Hư ng dẫn, đôn đốc, đánh giá chất lư ng rà soát và
xây dựng dự thảo quyết định trình cấp có th m quyền phê duyệt phương án theo
Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
b Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
c Đơn vị phối h p: Các phòng, đơn vị có liên quan
d) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 22/KH-UBND.
6. Công tác truyền thông về cải cách TTHC:
a) Nội dung thực hiện: Thực hiện các nội dung truyền thông về hoạt động
kiểm soát TTHC theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời cho cơ quan thông tấn báo chí, các
cơ quan, cá nhân và tổ chức về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC.
- Tuyên truyền rộng rãi cho công dân, tổ chức, cán bộ, công chức làm
nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC về những quyền cơ bản, trách nhiệm của
công dân khi thực hiện TTHC; những hành vi không đư c làm trong giải quyết
TTHC đối v i cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC
theo quy định; tổ chức tập huấn nhiệm vụ kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận
thức, năng lực cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và cán bộ và
công chức chuyên môn của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã
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- Vận động cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về những tiêu cực, sai
phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; thông tin về kết quả giải quyết
phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC
- Thực hiện việc đăng tải các hình ảnh, bài viết về kiểm soát TTHC, thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng
Ngãi.
- Thực hiện việc lồng ghép công tác truyền thông, phối h p và mời các cơ
quan báo, đài đưa tin trong quá trình kiểm tra, hư ng dẫn thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
- Tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về các thủ tục đư c tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
- Vận động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cá nhân, tổ chức và các
đối tư ng chịu sự tác động của TTHC tham gia đóng góp sáng kiến cải cách
TTHC; tham gia giám sát ch t chẽ việc tuân thủ thực hiện TTHC; gi i thiệu các
phương án đơn giản hóa TTHC, mô hình cải cách TTHC đang áp dụng hiệu quả
b) Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC.
c Đơn vị phối h p: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các phòng,
đơn vị có liên quan
d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC:
a Nội dung thực hiện: Kiểm tra Bộ phận Một cửa và hoạt động tiếp nhận,
giải quyết TTHC tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 23/KH-UBND
ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
b Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
c Đơn vị phối h p: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường
và các cơ quan, đơn vị có liên quan
d Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 23/KH-UBND.
8. Công tác thông tin, báo cáo:
a Nội dung thực hiện: Đôn đốc, hư ng dẫn và tổng h p báo cáo định k
ho c đột xuất của UBND tỉnh về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
b) Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm soát TTHC
c Đơn vị phối h p: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các phòng,
đơn vị có liên quan
d Thời gian thực hiện: Định k 3 tháng/lần ho c đột xuất theo yêu cầu
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kiểm soát TTHC:
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Chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi,
kiểm tra và hư ng dẫn việc triển khai thực hiện và định k báo cáo Chánh Văn
phòng UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch, đồng thời tổng h p báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ.
2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các phòng, đơn vị trực
thuộc:
Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và thời gian đư c giao, có trách nhiệm phối h p
để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh b/c ;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng n/cứu, HCC,
CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC.
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