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KE HOiLCH 
Thtrc hin cong tác kiêm soát thu tiic hành chInh nàm 2020 

Can cir Quyt djnh s 478/QD-UBND ngày 30/12/2019 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic ban hành kê hoch thirc hin Cong tác kiêm soát thu tue 
hành ehinh trên dija bàn tinh Tuyên Quang näm 2020, Si Van boa, The thao 
và Du ljch xây dçrng ke hoch thrc hin nhu sau: 

I. Miic dIch, yêu câu: 
1. Myc ttIch: 
Kim soát thu tue hành ehInh nhrn kjp thè'i phát hin d 1oi bO hoc 

ehinh si:ra thii tie hành chInh không phü hcp, phire tap, phiên ha; bô sung thu tijc 
hành chjnh can thiêt, dáp ng nhu câu thrc tê; bão dam quy djnh thu tijc hành 
chInh dan giàn, d hiêu, dê thirc hin, tiêt kim thai gian, chi phi, cong sirc cüa tO 
chrc, cá nhân và ca quan thirc hin thu tiic hành chInh. 

Kim soát thu tçic hành chInh duqc thirrc hin ngay khi d thâo quy djnh v 
thu tic hành chInh và dugc tiên hành thu0ng xuyên, lien tiic trong qua trInh to 
chüc thuc hiên thu tue hành chInh. 

2. Yêu ciu: 
Kim soát thu tiic hành chinh phâi bâo dam hiu qua miTc tiêu cài each thii 

tçie hành chInh, cài each hành chInh; bào dam diêu phôi, huy dng s1r tham gia 
tIch cue, rng rài cüa tat cà can b, cong chirc, viên chiTrc vào qua trInh kiêm soát 
thu tue hành chInh. 

II. Ni dung thiyc hin 
1. Xây dirng ke hoach thrc hin eOng táe kiêm soát thu tiic hành ehinh 

nAm 2020; kê hoch rà soát quy djnh, thu tc hành chInh cIa diroc Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt. 

- Th&i gian thicc hin: Trong tháng 0 1/2020 
- Dctn vj thy'c hin: Van phOng Si. 
2. Tham gia hi nghj tp huân nghip v,i cong tác kiêm soát thu tue 

hành chinh. 
- Thô'i gian thrc hin: Theo ljch cüa Uy ban nhân dan tinh 
- Don vj thcc hin: Van phOng S&, eác phOng chuyen mon nghip vi 
3. Hung dn nghip v1i cong tác kiem soát thu te hành chInh cho eáe 

phông chuyên mOn. 
- Thai gian thy'c hin: Thithng xuyên 
- Do'n vj thc hin: Van phông Si yà các phOng chuyên mon thuc S. 
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4. Tham gia kin di v9i thu titc hành chInh duqc quy djnh trong d nghi 
xay dirng van bàn quy phm pháp 1ut và dir thào van bàn quy phm pháp 1ut do 
Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh ban hành (nêu co). 

- Thai gian thtc hin: Nhim vii thi.thng xuyên. 
- Dcin vj thyc hin: Các phông chuyên mon nghip vii theo chüc näng 

nhiêm vi 
5. Thi;1C hin dánh giá tác dng dôi v&i các quy djnh ye thu t%ic hành 

chInh trong dir thào van bàn quy phm pháp 1ut thutc thâm quyn ban hành 
cüa Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh. 

- Thai gian thcc hin: Nhim vi thrng xuyên. 
- Dan vj thy'c hiçn: Các phOng chuyên mon nghip viii chü trI tham muu 

soan thào van bàn. 
6. Rà soát, trInh Uy ban nhân dan tinh ho so dir thào quyêt djnh Cong 

bô danh m1ic thu tiic hành chInh thuc thâm quyên giâi quyêt süa Sr Van 
boa, The thao và Du ljch, cap huyn, cap xã linh virc van boa, gia dInh, th 
thao và du lich. 

- Thai gian thyv hin: Nhirn vi thithng xuyOn. 
- Dan vj thz!c hin: Van phông S, các phOng chuyên mOn nghip vii. 
7. TrInh Chu tjch Uy ban nhân dan tinh cOng bô danh miic báo cáo djnh 

kS' theo Nghj djnh sO 09/20191ND-CP ngày 24/01/2019 cña ChInh phü quy 
djnh ye chê d báo cáo cüa co quan hành chinh Nhà nm9c. 

- Th&i gian thztc hin: Nhim v11 thithng xuyen. 
- Dan vf thrc hin: Van phOng S, các phOng chuyên mon nghip v11. 
8. Cong khai kjp th?yi, day du các thu tiic hành chInh thuc thâm quyên 

tiêp nhn, giài quyêt cac thu tiic hành chInh thuc phm vi quàn 1 ca S tai 
Bô phn Tiêp nhn và Trà ket qua Va trên website sovhttdltuyenquang.vn; niêm yet 
dja chi tiêp thin xu 1, phàn ánh kiên nghj cüa cá nhãn, to chuc tai  b phn mt cua 
cüa S&. Khi dixçc uy quyên thrc hin djch vii cOng tr1rc tuyen phãi cOng khai 
dy d CaC thu tiic hành chInh dUçYC üy quyên. 

- Thai gian thtc hin: Nhim vi thithng xuyên. 
- Dan vj thyc hin: Van phOng Sâ. 
9. Thirc hin giãi quyêt thu tc hành chInh cho to chuc, Ca nhân theo 

dung quy dnh cüa pháp 1ut hin hành. 
- Thai gian thy'c hin: Nhirn vi thithng xuyên. 
- Dan vj thy'c hin: Van phông S&, các phOng chuyên mon nghip vi. 
10. T chuc rà soát kiên nghj don giàn hóa quy djnh, thu tVc  hành 

chInh; tO chuc hi nghj tharn gia kiên ye dir tháo phuong an don giãi boa 
thu tVc  hành chInh nàrn 2020 thuc thâm quyên. 

- Thai gian thyc hin: Tü tháng 02 den 6/2020. 
- Dan vj thy'c hin: Các phông chuyên mon nghip v, Van phông S. 
11. Tng hgp báo cáo kêt qua rà soát thu tic hành chInh, trInh Uy ban 

nhân dan tinh thông qua phuong an don giài boa thu tiac hành chInh thuôc 
thrn quyn giài quyt cua S Van boa, The thao và Du ljch 

- Thai gian thy'c hin: Tir tháng 7/2020. 
- Dan vj thy'c hin: Van phông So 
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12. T chirc thông tin, tuyên truyn kjp thai, thung xuyên v cong tác 
kiêm soát thu tuc hành chInh. 

- Thai gian thy'c hin: Nhim vi thithng xuyên. 
- Dan vj thy'c hiçn: Van phông S, Phông Quàn 1 Van hóa. 
13. Xây dng kê hoch và to chüc tV kiêm tra cong tác kim soát thu 

tiic hành chInh tti các phông chuyên mon nghip vii. 
- Th&i gian thy'c hiçn: Nhim vii thi.thng xuyên. 
- Dan vj thc hin. Van phông S&. 
- Dan vjphói hcip. Các phông chuyên mon nghip v1i. 

14. Báo cáo tiên d giãi quyêt thu tiic hành chInh hang tháng. 
- Thai gian thyc hin: Nhim vii ththng xuyên. 
- Dan vj thcc hin: Van phông Sô. 
- Dcjn vj phói hcrp: Các phông chuyên mon nghip v11. 
15. Báo cáo tInh hInh th?c hin c chê mt cüa, mt cira lien thông 

trong giãi quyêt thu tiic hành chInh theo các ni dung quy djnh tai  khoán 1, 
diêu 11, Thông tu so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B trithng, 
Chu nhim Van phông Chinh phü hithng dn thi hành Ngh djnh 
61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü. 

- Thai gian thcc hin: Nhim vi thung xuyên. 
- Dan vj thy'c hin: Van phông S&. 

III. To chfrc thirc hiên: 
1. TruO'ng các phông chuyên mon nghip vii can cir chirc nàng, nhim 

v1i cüa phông, có trách nIiim thumg xuyên to chrc thirc hin kiêm soát thu tiic 
hành chInh thuc linh viIc phông, dcm vj quãn 1. 

2. Giao Van phông S& cong khai kjp th?yi, dui nhiêu hInh thirc các thông tin 
v thu tiic hành chInh thuc thâm quyên giái quyêt cüa SO xây dirng kê hotch thrc 
hin rà soát quy djnh, thu tiic hânh chInh dã dugc Uy ban nhân dan tinh phê duyt; 
tham mu'u 1p  danh sách cü can b tham gia tp huân nghip vi ye kiêm soát thu t 
hành chinh; phôi hcip vi các phông chuyên mOn nghip vii to chüc tir kiêm tra cong 
tác kim soát thu tiic hành chInh; tong h9p báo cáo cOng tác kiêm soát thu tiic hành 
chInh báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

Can Cu ni dung kê hoch và nhim v duqc phân cong. yêu câu các phông 
chuyên mOn nghip vii nghiêm tüc triên khai thirc hin và báo cáo lAnh dto S 
(qua Van phông Si) vào ngày 5 cua tháng cuOi qu. 

Nai nhân: 
- Van phOng lily ban nhân dan tinh; 
- Các d/c Phó Giám doe (cbld); 
- Các phOng chuyên mon nghip vii (t!h) 
-LuuVT,VP 
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