
ûv rax uuÂN »ÂN
rixn nÀ xuvr

so, 3165 xn-uBND

t thü tgc h

CQNG HOÀ XÂ HOI CHÛ NGHIA VIET NAM
DQc lip - Tr.r do - HSnh phüc

Hà Nam, ngày29 thdng I2 nàm 2017

xÉ no4cn
ành chinh nàm 2018 trên ilia bàn tinh Hà Nam

Thuc Çn câc Nghi dlnh cüa Chinh phü: sô 63I2010/ND-CP ngày
081612010 vê kiêm soât thü tuc hành chinh (TTHC), sô 20/2008ÀID-CP ngày

l4lO2l2OO8 vè tiép nhan, xü lÿ phan anh, kién nghi cùa câ nhân, tô chric vè quy
dinh hành chinh, si5 48/2013ÀID-CP ngày l4l5l2}l3 süa dôi, bô sung môt sii
dièu cùa câc Nghi tlinh liên quan dén kiém soât thü tqc hành chinh, sii
g2l2}l7ND-CP ngày 07l8l2ol7 süa dôi, bô sung môt sô dièu cüa câc Nghidinh
liên quan dén kiém soât thü tgc hanh chinh, Ûy ban nhân dân tinh Hà Nam xây
dgng Ké ho4ch kiém soât thü tqc hanh chinh nàm 2018 nhu sau:

r. MUC DiCH, yÊU CÀU
1. MBc tlich
- Tô chric thpc hiÇn công tâc kiém soât TTHC, câi câch TTTIC chât luqng,

hiÇu quà, bâo ttâm công khai, minh b4ch câc thông tin vè TTHC nhàm t4o dièu
kiÇn cho câ nhân, tô chric tiép can, ügc hiÇn và giârn sât viÇc thgc hiÇn TTHC.

- Nâng cao trâch nhiêm cüa câc câp, câc ngành tong viÇc giai quyét

TTHC; chân chinh k-ip thd nhüng hành vi vi ph4m cüa cân b§, công chric trong
quâ trinh giâi quyét TTHC dê dâm bâo tinh khâch quan, liên thông, kip thoi và

chinh xâc, gôp phà câi thiên môi truong dàu tu, kinh doanh.

- Tiép nhan, xü lÿ kip thùi câc phan rinh, kién nghi cüa câ nhân, tô chric

vè quy dinh thü tpc hanh chinh.
- Rà soât quy d!nh, TTHC nhàn kjp thùi phât hiÇn câc quy dinh, TTHC

không cân thiét, k*rông phù hqp, không dap ümg nguyên tâc vè quy dinh, TTHC

gây khô khàn, can trô cho ho4t dgng san xuât kinh doanh và tloi si5ng cüa nhân

dân dé süa Aôi, uô sung, thay thé, bâi bô, hüy bô ho4c kién nghi câc co quan c6

thâm quyen süa dôi, bô sung, thay thé, bâi bô, hüy bô.

2. Yêu càu
- Câc TTHC thuôc thâm quyèn giâi quyét cüa câc co quan chuyên môn

thugc Ûy ban nhân dân tinh, Üy ban nhân dân huyÇn, thanh phi5, Üy ban nhân

dân xâ, phuong, th! trân dugc cQp nhft, công U6 ttrucrng xuyên theo quy tlinh.

- Phân công nhiÇm vu hçp lÿ, phù hqp vôi chric nàng, nhiÇm v.u cüa timg

co quan, don vi; xâc dinh cu thé trâch nhiÇm, thùi gian thpc hiÇn.

- Duy tri và câp nhât Co sô dü liçu qu6c gia vè T"IUC dâm bâo thü gian

theo quy tlinh.



II. NQI DUNG TIilI. C HIEN
1. Công tâc chi tl4o, tlièu hành ho4t ttQng kiêm soât TTHC
a) Xây dqrng Ké hoqch th$c hiên công tàc kiém soât TTHC và Ké hoach

rà soàt, dânh gid céc quy dinh, TTHC
Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngành; trtsND câc huyên, thanh phô;

IIBND câcxà,phuùng, thi trân.

Co quan phi5i trqp: Vàn phông IIBND tinh.
Thùi gian thuc hiên: Truôc ngày 2010112018.

b) Trinh UBND tinh ban hành quy dinh ,è kié* soât TTHC và cdc nôi
':dung liên quan dên công tdc cài câch TTHC

Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan phôi hqp: Câc Sô, ban, nganh; 1IBND câc huyÇn, thanh phô.
Thoi gian thgc hiÇn: Thuong xuyên.
c) Chi dqo, huong dàn, dôn ddc thtrc hiên công tâc kiém sodt TTHC
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan phl5i hçrp: Câc Sô, ban, ngà,nh; UBND céc huyÇn, thanh phô.
Thoi gian tluc hiÇn: Thuùng xuyên.
d) Tii chûc t4p hrà, nghiçp va công tâc kiém soét TTHC
Co quan chri tri: Vàn phông LIBND tinh.
Co quan phôi hqp: Câc Sô, ban, ngàu:h; LIBND câc huyên, thành phô;

UBND câc xà,phuùng, thi trân.
Thoi gian thgc hiÇn: Quÿ lV20l8.
2. Kiêm soât ban hành TTHC trong dg thâo vàn bân quy ph4m phâp

luât criâ tinh
a) Ddnh gtd téc dông TTHC, tinh toén chi phl tuân thu TTHC và liiy ÿ

kién tham gia quy dinh TTHC
Co quan chü tri: Co quan tlugc giao chü tri so4n thâo vàn ban cô quy dinh

vè rruc.
Co quan phiSi hç,p: Vàn phông UBND tinh, Sô Tu phâp và câc co quan cô

liên quan.

Thùi gian thgc hiÇn: Thuong xuyên.

Q Thàm dinh câc quy dinh 
"è 

flUC trong ù4 thào vàn bàn quy phqm
phdp luQt

Co quan chü tri: Sô Tu phâp.

Co quan phôi hç,p: Vàn phông UBND tinh và Co quan duo. c giao chü tri
soqn thâo vàn ban c6 quy <linh vè t"ItlC.

Thoi gian thgc hiÇn: Thuùng xuyên.
3. Kiôm soât công b6, công khai TTHC
a) Cqp nhôt, rà sodt, th6ng kê trinh UBND tïnh công bé TTHC thuôc thâm

; .,, : ,
quyên giài quyêt cua 03 câp chinh quyên dia phuong (côp tïnh, côp httyQn, côp xd)

Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngành.
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Co quan phôi hç'p: Vàn phông UBND tinh; UBND câc huyên, thanh phô.
Thùi gian thirc hi§n: Thuong xuyên.

b) Công khai TTHC tqi ruti giâi quyét TTHC, trên Công thông tir. diên tti
cua tinh, cûa co quan, iïon vi

Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngành; UBND câc huyên, thành phô;
UBND câc xâ, phuùng, thi trân.

Co quan ptrôi hqp: Vàn phông UBND tinh.
Thoi gian thuc hiên: Thuùng xuyên.

c) Công khai TTHC trên Co sô dû liQu quôc gia "è llUC và Chuyên
trang kiém soât TTHC cr)a tinh

Co quan chü tri: Vén phông L-IBND tinh.
Co quan phOi trqp: Sô Thông tin và Truyèn thông.
Thoi gian thlrc hiÇn: Thuùng xuyên.
a. Tiép nhfn, xû lÿ phân 6nh, kién ngh! cüa câ nhân, tô chric vè qry

ilinh hành chinh
a) Công khai dia chi ttép nhân, xir lÿ phàn dnh, kién nghi cua cé nhân, tô

chûc vè quy dinh hành chinh
Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngành; UBND câc huyên, thành ph6;

UBND câc xâ, phuùng, tlü trân.
Co quan phôi hqp: Vàn phông UBND tinh
Thoi gian thgc hiên: Thuùng xuyên.

Q Trién khai, thiét lqp Hê thiing tiép nhqn, trô lùi phôn énh, kién nghi
cûa nguùi dôn và doanh nghiçp vè quy dinh hành chinh trên dia bàn ttnh

Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan ph6i hqp: Câc Sô, ban, ngành, LIBND câc huyÇn, thanh pht5,

UBND câc xâ, phuùng, thi trân.
Thü gian thgc hiÇn: Theo huômg dân cüa Cgc Kiém soât TTHC- Vàn

phông Chinh phü.

5. Kiêm soât viÇc giâi quyét TTHC
a) Thaic hiên cô hiçu quâ co ché môt cûa, co ché mpt cûa liên thông theo

@ryâ dinh té OOtzOtSlg»-TTg 
"g"y 

25/3/2015 cûa Thù tuông Chînh phû và

Qryâ dinh tii t+tzotstg»-UBND ngay 14/7/2015 cua UBND tinh
Co quan chü ni: Câc Sô, ban, ngàrrh; UBND câc huyên, thani phô;

UBND câc xâ, phuùng, thitrân.
C<r quan phi5i hqp: Vàn phông UBND tinh, Sô Nôi ru.
Thü gian thgc hiÇn: Thuùng xuyên.

Q Kiém soât ÿiCc giâi quyét TIHC
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan phOi trqp: Câc Sô, ban, ngành; UBND céc huyÇn, thanh phô;

UBND câc xâ, phuùng, thi trân.
Th<ri gian thuc hiÇn: Thuùng xuyên.
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Q Dây manh viêc cung câp dich vu công rryrc tuyén muc da 3, 4
Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngànfu UBND câc huyên, thành phô.

Co quan phôi hqp: Sô Thông tin và Truyèn thông, Vàn phông TIBND tinh
Thùi gian thuc hiên: Thuùng xuyên.

Q Tiép tuc tuién khai cô hiêu quâ céc TTHC liên thông uè dàng bÿ khai
sinh, dàng lcÿ thuàng tni và câp thë bào hiém y té cho trë em daôi 6 tuôi

Co quan chri tri: Sô Tu phâp, Bâo hiém xâ hôi tinh, Công an rinh.
Co quan phôi hqp: Vàn phèng UBND tinh; UBND câc huyên, thành phô;

UBND câc xâ, phuông, thi trân.
Thoi gian thgc hiÇn: Thuùng xuyên.

Q Dây mqnh thqrc hiÇn viêc fiép nhqn hà so, trà két quà giâi quyét TTHC
qua dich vu bru chinh công [ch theo Quyû dinh té lStZOlOtgO-TTg ngày
19/10/2016 cua Thû tuông Chinh phû

Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngârrh; UBND câc huyÇn, thanh phô; Buu
diên tinh.

^ , :. .
Co quan phôi hçp: Sô Thông tin và Truyên thông, Vàn phông LtsND tinh

Thoi gian thgc hiên: Thuùng xuyên.

6. Xây dr;ng phucrng ân tlnn giân hôa
Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngà,nh (lïnh vgc thuôc chric nàng quân 1ÿ

ngà,nh cüa don vi nào thi don vi dô c6 trâch nhiêm xây dmg phucrng rin don giân
hôa cüa ngàrnh, linh vuc d6).

Co quan phôi hqp: Vàn phông TIBND tinh; IJBND câc huyên, thanh phô;
UBND câc xâ, phuùng, thi trân.

Thoi gian thgc hiÇn: Quÿ IIV2018.
7. Tô chÉc kiém tra công tâc kiêm soât thü tgc hành chinh
Co quan chü tri: Vàn phông LIBND tinh.
Co quan phtii hqp: Câc Sô, ban, ngrành; UBND câc huyên, thành phô;

UBND câc xâ, phuùnC, thi trân.

Thoi gian thpc hiÇn: Tù thang 01/2018 dén thang l2l2}l8.
8. Tô chric tliii tno4i và phât phiéu lây ÿ kién cüa câ nhân, tô chri,c vè

TTIIC, giâi quyét TTHC
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh; câc Sô, ban, ngành; UBND câc

huyÇn, thành phô.

Co quan phôi trqp: HiÇp hqi câc doanh nehiêp; UBND câc xâ, phucrng, thi
,i.

tran va cac co quan lren quan.

Thoi gian thgc hiÇn: Thuong xuyên.

9. Trién khai c6 hi§u quâ câc chuong trinh, tIè ân vè TTHC cûa
Chinh phü, Thri tur6mg Chinh phü và Dè an sii 8SOIOA-UBND ngày
O3l4l20l7 vè Oây m4nh câi câch TTHC giai tlo4n 2016-2020 trên tlia bàn
tinh Hà Nam

Co quan chü tri: Vàn phông IIBND tinh.
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Co quan ptréi nçrp: Câc Sô, ban, ngârrh; UBND câc huyên, thành phti;

UBND câc xâ, phuùng, thi trân.

Thùi gian thgc hiÇn: Thuùng xuyên.
' 1'0. V$n hành Trung tâm Hành chinh công tinh và 04 Trung tâm
Hành chfnh công câp huyÇn hoSt tlQng hiÇu quâ trong viÇc giâi quyét ftnC

Co quan chü ti: Vàn phông UBND tinh; LJBND câc huyçA tlranh phô.

Co quan phôi hçrp: Câc, sô, ban, ngàrrh và câc tlon vi c6 liên quan.

Thü gian thEc hiên: Thuàng xuyên.
11. Tông hqp xây dr;ng bâo câo tlinh § và tlgt xuât
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan phi5i hç,p: Câc Sô, ban, ngành; LIBND câc huyên, thàh phô;

UBND câc xâ, phucrng, thi trân.

Thoi gian thtrc hiên: Dinh kÿ hang quÿ, 6 thâng,1 nàm và rlôt xuât theo
chi d4o cûa Thü tuong Chinh phü, Vàn phông Chinh phü...

12. Thr;c hiÇn công tic truyèn thông hô trq công trâc kiêm soât TTIIC
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh.
Co quan phi5i hqp: Câc Sô, ban, ngành; Dài Phât thanh và Truyèn hinh

tinh; Bâo Hà Nam; UBND câc huyÇn, thanh phô; UBND câc xà, phuong, thi
trân và câc co quan thông tin tlai chung.

Thoi gian thgc hiên: Thuùng xuyên.
13. Dè xuât sâng kién, giâi phâp rhgc hiÇn công tâc kiém soât TTHC
Co quan chü tri: Vàn phông UBND tinh; câc Sô, ban, ngành; UBND câc

huyên, thanh phô; LIBND câc xà, phuùng, thi trân.
Co quan phôi hqp: Câc co quan, don vi liên quan.
Thoi gian thgc hiÇn: Thuùng xuyên.

Itr. TÔ CIil/C TIil/. C IIIEN
t. Oôi vÔi câc Sô, ban, ngành; UBND câc huyQn, thành ph6
Xây dgrg ké hoach trién kàai nhiêm ru kiém soât TTHC nàm 2018 tai co

quan, don vi, tlia phuong minh, bâo câo két quâ theo quy dinh vè üy ban nfran aan
tillh (qua Vdn phàng UBND tinh). Dèng thoi tich cuc thuc hiÇn nhiêm vu kiém
soât TTHC, câi câch TTHC tpi co quan, dcrn vi, rlia phuong minh dâm bào thông
suôt, hiÇu quâ.

2. Vàn phông IlBltD tinh
Tham muu UBND tinh trong üêc huong dân, theo dôi, dôn diic, kiém tra

câc co quan, dgo,i, dia phuong trong viÇc tô ghüc thgc hiÇn Ké hoach này; rSng
hsp, bâo .câo 5ét.gui 

thsc hiÇn; bâo câo, tIè xuât UBND tinh giài quyét, xü lÿ câc
vuong màc và triên khai câc nhiêm vu dQt xuât cô liên quan dén ho4t dQng kiém
soât TTHC, câ,i câch TTHC.

3. Sô Tài chfnh

. Cân dôi, dâm bâo và tham dinh nguàn kinh phi hang nàm, trinh câp c6
thâm quyèn phê duyÇt du toân ngân sâcÀ, kinh phi thlrc frfu É froach, dé rin,
chuong tinh, nhiêm vg kiêm soét TTTIC, câi câch TTHC.
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Bô tri nguàn kinh phi phqc ru cho nhiÇm vu kiém soât TTHC theo euyét
dinh sô 36l20l4lQD-tJBND ngày 291812014 cüa UBND tinh ban hành vè mûc
chi thuc hiÇn câc ho4t dông kiêm soât TTHC trên dia bàn tinh Hà Nam.

4. Sô Thông tin và Truyèn thông
Chü tri, tham mrru LIBND tinh trong viêc dây manh ung dung công nghê

thông tin trong ho4t dông quan lÿ, dièu hành cüa câc c<r quan nhà nuôc; tiép tuc
tham muu thr,rc hiên cô hiÇu quâ dg rin xây dgng Trung tâm tich hqp Chinh phü
diên tü và két nôi liên thông giüa câc co quan nhà nuôc. Kiém tra, tlôn dôc viêc

I -. ,
cung câp dlch vu công truc tuyên, d[c biçt là viêc cung câp dich vU công truc
tuyén müc dô 3, 4 tei câc co quan, don vi, dia phucrng.

5. Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh, Bâo IIà Nam và câc co quan
thông tin tlgi chüng

Phr5i hqp va câc co quan, tlon vi, clia phuong duoc giao nhiêm vu trong

Ké hoach này kfp thoi thông tin, tuyên truyèn t6i nguoi dân, doanh nghiÇp vè

nQi dung, két qua thgc hiÇn nhiÇm vr,r kiêm soât TTHC, câi céch TTHC.
Tàng cuong thoi gian phât thanh, tmyèn hinh và câc tin, bài vè viêc tiép

nhân hà so và trâ két quâ cüng nhu mô hinh ho4t dQng cüa Trung tâm Hành

chinh công câc câp (thông bâo dinh ky trên truyèn hinh it ntrât t lanltuà vao

môJ ngày cO ai"n và khung giù thich hqp; xây dlmg câc chuyên mgc, câc tin
bài... vôi iân suàt iu 5-4 chuyên dêrÎhring).

Trong quâ trinh thuc hiên Ké ho4ch này, néu cô kh6 khàn, vuÔng mâc,

câc Sô, ban, ngârnh; UBND câc huyÇn, thành ph6 bâo câo UBND tinh (qua Vdn

phàng WND tinh) dê tông hgp, xem xét, giài quyét.t /fiL--/
Noi nhQn:
- VPCP-Cuc KSTTHC (ilê b/c);

- chù tich, PCT UBND tinh;
- Câc Sfl ban, nganh;
- UBND câc huyên, thanh phô;

- VPUB: LDVP, KSTT; TH (lI);
- Luu: VT, KSTT.
Th. DVGI\2018
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