
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã 

Ninh Hòa ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

 Theo đề nghị của công chức Văn phòng – thống kê xã. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2022 trên địa bàn Xã Ninh Thọ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Công chức Văn phòng – thống kê; các ban, ngành có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng HĐND &UBND thị xã (để b/c); 

- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã; 

- CT và PCT, Ủy viên UBND xã; 

- Các ban, ngành; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, C. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Ninh Thọ, ngày  10 tháng 02 năm 2022 
     

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH THỌ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Xã Ninh Thọ)   

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, 

thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về 

thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành 

chính. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm. 

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ của từng đơn vị; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực 

hiện. 

- Huy động sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ  

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm) 
 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí 

trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 của UBND xã. 
 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Văn phòng – thống kê xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực 

hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã) theo quy định. 
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 2. Các Ban, ngành xã có liên quan, chủ động thực hiện kế hoạch này và có 

trách nhiệm thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương; 

kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Văn phòng – thống kê xã để tổng hợp, 

báo cáo UBND xã.  

 3. Tài chính - Kế toán  phối hợp với Văn phòng  - thống kê  xã và các ban 

ngành có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này./. 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2022 của UBND Xã Ninh Thọ) 
 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

I. Công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) 

1 

Công khai TTHC tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan 

trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

Các ban, 

ngành xã 

Văn phòng – 

thống kê xã 

Tiếp nhận, giải quyết TTHC phải niêm yết 

công khai TTHC tại trụ sở tiếp nhận, giải quyết 

của cơ quan. 

Công khai thực hiện theo Điều 14, Điều 15 và 

Phụ lục 4 Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

2 
Công khai TTHC trên trang thông 

tin điện tử cử xã 

Thường 

xuyên trong 

năm 2021 

Văn phòng – 

thống kê xã 

Các ban, 

ngành có liên 

quan xã 

TTHC được công khai trên trang thông tin điện 

tử cử xã gồm danh mục TTHC đang áp dụng 

theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND 

tỉnh, nội dung chi tiết TTHC kèm theo được 

tích hợp từ cơ sở dử liệu quốc gia về TTHC. 

II Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

1 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

2325/KH-UBND ngày  25/6/2021 của 

UBND thị xã về việc triển khai Đề án 

đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC trên địa bàn thị xã và Kế 

Trong năm 

2022 

 

Các công chức 

chuyên môn 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được 

giao theo quy định 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

hoạch số 1800/KH-UBND ngày 

27/5/2021 của UBND thị xã về triển 

khai số hóa kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, địa phương 

trên địa bàn thị xã 

2 Tiếp tục rà soát, kiện toàn; bố trí trang 

thiết bị cho Bộ phận Một cửa xã theo 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 đã được Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

 

Trong năm 

2022 

 

Các công chức 

chuyên môn 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

  Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một 

cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng 

dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định 

  Công khai số điện thoại Bộ phận Một cửa tại 

mặt sau giấy biên nhận và trả kết quả theo phụ 

lục 1 

  Công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện 

tử xã: Họ tên, chức danh, số điện thoại người 

đứng đầu Bộ phận Một cửa; họ tên, chức danh, 

số điện thoại của cán bộ, công chức làm việc tại 

Bộ phận Một cửa 

  Bố trí trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa theo 

đúng quy định  

3 Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê 

duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa đối với các TTHC đủ điều kiện 

theo quy định 

Trong năm 

2022 

 

Các công chức 

chuyên môn 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

100% TTHC đủ điều kiện được đưa vào tiếp 

nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 

4 Tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng 

nội dung quy định về TTHC được đăng 

tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; không 

được quy định thêm bất kỳ nội dung 

nào khác về TTHC ngoài những quy 

Trong năm 

2022 

Cán bộ, công 

chức chuyên 

môn 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Giải quyết TTHC theo đúng nội dung quy định về 

TTHC, hạn chế tối đa việc người dân, doanh 

nghiệp phải đi lại nhiều lần 

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ 

tục hành chính hàng quý 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

định đã được đăng tải trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia trừ trường hợp văn bản 

quy phạm pháp luật quy định thủ tục 

hành chính có quy định. 

Trong quá trình thực hiện TTHC phát 

hiện những TTHC đã có hiệu lực thi 

hành nhưng chưa được công bố, công 

khai hoặc được công bố, công khai 

nhưng chưa đầy đủ, chính xác nội dung 

quy định về TTHC tại các văn bản quy 

phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực thi 

hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ nhưng vẫn được 

đăng tải công khai hoặc không đảm bảo 

sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp thì tổng 

hợp báo cáo UBND thị xã 

5 Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia và Trung tâm dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh 

Trong năm 

2022 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Đạt tỷ lệ được giao trong năm 2022 

6 Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công 

chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính 

Trong năm 

2022 

CC tư pháp-hộ 

tịch 

 Đạt tỷ lệ từ 20% hồ sơ chứng thực điện tử trở lên 

7 Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực 

tuyến đất đai trên Cổng Dịch vụ công 

quốc qua 

Trong năm 

2022 

CC chuyên 

môn 

CC phụ trách 

CCHC xã 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt từ 15% trở lên 

8 Tổ chức đánh giá nội bộ của tổ chức, 

cá nhân về giải quyết TTHC 

Trong năm 

2022 

CC chuyên 

môn 

CC phụ trách 

CCHC xã 

Hàng quý phải tổ chức đánh giá và có báo cáo 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

9 Tổ chức đánh giá chất lượng giải 

quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia phục vụ theo dõi, giám sát, 

đánh giá, chỉ đạo, điều hành chất 

lượng giải quyết TTHC theo hướng 

dẫn Văn phòng Chính phủ 

Trong năm 

2022 

Công chức 

chuyên môn 

Công chức 

KSTTHC 

Kết quả đánh giá được công khai 

III. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

1 Kiểm tra nội bộ việc thực hiện các thủ 

tục hành chính tại các công chức 

chuyên môn theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

về hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành chính. 

Trong năm 

2022 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Các công 

chức chuyên 

môn 

Làm việc trực tiếp các công chức chuyên môn. 

2 Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra 

việc thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính tại UBND xã và những 

vướng mắc, khó khăn trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

Thường 

xuyên 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Các công 

chức chuyên 

môn 

Lập kế hoạch kiểm tra và Các báo cáo công tác 

3 Cập nhật, đăng tải các văn bản về 

kiểm tra TTHC đã được công bố trên 

trang thông tin điện tử Xã Ninh Thọ 

Thường 

xuyên 

Cán bộ 

KSTTHC 

CC công nghệ 

thông tin 

Các văn bản được cập nhật và công bố đầy đủ 

IV.  Rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC  

1 Rà soát, đơn giản hóa trọng tâm năm 2022 

1.1 Tiến hành rà soát TTHC theo danh Trong Quý I  Các công chức Cán bộ đầu Báo cáo rà soát và đề xuất ít nhất 01 phương án 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

mục đính kèm và  

Quý II năm 

2022 

chuyên môn mối kiểm soát 

TTHC 

đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã Ninh Hòa. Việc đề xuất phương án 

đơn giản hóa TTHC thực hiện theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 

1.2 Trong quá trình giải quyết TTHC phát 

hiện quy định TTHC bất cập, vướng 

mắc báo cáo UBND xã để báo cáo 

UBND thị xã (thông qua Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã) 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

Các công chức 

chuyên môn 

Cán bộ đầu 

mối kiểm soát 

TTHC 

Kế hoạch rà soát gửi Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã 

1.3 Gửi kết quả rà soát đơn giản hóa 

TTHC cho UBND thị xã (thông qua 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã) 

Trước ngày 

15/7/2022 

Cán bộ đầu 

mối kiểm soát 

TTHC 

 Báo cáo kết quả rà soát đơn giản hóa TTHC 

2 
Rà soát, đề xuất liên thông nhóm 

TTHC các cấp 

Thường 

xuyên 

Cán bộ đầu 

mối kiểm soát 

TTHC 

 Văn bản rà soát, đề xuất thí điểm liên thông 

nhóm TTHC tại các cấp chính quyền 

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

1 Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành 

chính và thực hiện thủ tục hành chính  

Thường 

xuyên 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Các cán bộ, 

công chức 

Đảm bảo các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về TTHC và thực hiện TTHC được xử lý 

kịp thời và đúng thẩm quyền theo qui định. 

 

2 Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

Thường 

xuyên 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Bộ phận VP Công khai tiếp nhận, giải quyết TTHC và địa chỉ 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại trụ sở UBND 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

định hành chính theo Thông tư 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

xã và Bộ phận một cửa của xã. 

3 Công khai kết quả xử lý phản ánh, 

kiến nghị theo Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính Phủ 

Cán bộ đầu 

mối kiểm 

soát TTHC 

Công chức phụ 

trách Công 

nghệ thông tin 

Cán bộ đầu 

mối kiểm soát 

TTHC 

Kết quả phản ánh kiến nghị của công dân được 

công khai theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 

ngày 14/02/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính Phủ 

VI.  Công tác truyền thông, tuyên truyền, hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

1 Huy động các tổ chức chính trị- xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp tham gia rà soát, đánh 

giá các quy định về TTHC. 

Theo kế 

hoạch 

Cán bộ đầu 

mối KSTTHC 

Các tổ chức, 

cá nhân có 

liên quan 

Theo yêu cầu của kế hoạch rà soát. 

2 Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính trên phương tiện thông 

tin, sáng kiến cải cách thủ tục hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quá trình cải cách quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính tại UBND xã 

Trong năm 

2022 

Các cán bộ, 

công chức 

Cán bộ đầu 

mối 

KSTTHC, Đài 

truyền thanh 

và Công chức 

phụ trách 

công nghệ 

thông tin 

 

3 Tổ chức thực hiện tuyên truyền, hỗ 

trợ người dân, doanh nghiệp trong 

việc thực hiện khai thác thông tin về 

thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia và cổng dịch vụ công 

Trong năm 

2022 

Các cán bộ, 

công chức 

Cán bộ đầu 

mối 

KSTTHC, Đài 

truyền thanh 

và Công chức 

phụ trách 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

tỉnh, thanh toán trực tuyến đất đai trên 

cổng Dịch vụ công quốc gia 

công nghệ 

thông tin 

4 Tham gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính 

Trong năm 

2022 

Các cán bộ, 

công chức 

Cán bộ đầu 

mối 

KSTTHC, Đài 

truyền thanh 

và Công chức 

phụ trách 

công nghệ 

thông tin 

 

5 Tuyên truyền hỗ trợ người dân khai 

thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

Hàng quý Công chức phụ 

trách công 

nghệ thông 

tin,Cán bộ  

đầu mối 

KSTTHC  

5 Tuyên truyền hỗ trợ người dân khai thác, sử dụng 

Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị 

VII Chế đô báo cáo 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

1 

Các ban, ngành thực hiện chế độ báo 

cáo theo Thông tư 01/2020/TT-

VPCP ngày 21/10/2020 của Văn 

phòng Chính phủ.  

Trong năm 

2022 

Các ban, 

ngành 

Văn phòng – 

thống kê xã 

Hoàn thành báo cáo định kỳ về việc thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC gửi Văn phòng – 

thống kê xã tổng hợp theo dõi đúng thời hạn 

quy định. 
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