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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG CẨM BÌNH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:38/QĐ-UBND Cẩm Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2020       
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

phường Cẩm Bình năm 2020 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM BÌNH 
 

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

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

kiểm soát thủ tục hành chính; 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 Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả “về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính thành phố Cẩm Phả năm 2020”;  

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hành chính phường Cẩm Bình năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND phường, các bộ phận chuyên môn, 

các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Cẩm Phả (b/c); 

- Văn phòng HĐND và UBND TP Cẩm Phả (b/c); 

- Đảng uỷ, HĐND phường (b/c); 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

   

Nguyễn Thị Nơ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG CẨM BÌNH 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính phường Cẩm Bình năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Bình) 

 

STT Nhiệm vụ Kết quả công việc 
Bộ phận 

chù trì 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện, 

hoàn thành 

I Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC 

1 
Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2020 
Quyết định  ban hành kế hoạch 

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý I/2020 

2 

Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ và thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các chỉ 

đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố 

Cẩm Phả 

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực 

hiện công tác kiểm soát TTHC 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải 

cách TTHC, tạo điều kiện thuận 

lợi cho tổ chức, cá nhân. 

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

3 

Báo cáo đình kỳ và đột xuất về tình hình, 

kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát 

TTHC; báo cáo chuyên đề ngành lĩnh vực 

về công tác kiểm soát TTHC 

Báo cáo định kỳ, đột xuất, 

chuyên đề theo yêu cầu của cấp 

trên 

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

II Công tác tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC 

 
Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm 

soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một 

Tham gia hội nghị tập huấn do 

tỉnh, thành phố tổ chức 

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Theo kế 

hoạch của 
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cửa liên thông trong giải quyết TTHC UBND tỉnh,  

thành phố 

III Công tác tự kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC 

1 
Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác 

CCHC, kiểm soát việc thực hiện TTHC  
Kế hoạch  

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý III/2020 

2 

Tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm 

soát TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả phường 

Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện CCHC, thực hiện các quy 

định về TTHC trên địa bàn; đề 

xuất cấp có thẩm quyền các giải 

pháp, biện pháp chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 

IV Cập nhật, công khai quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 

1 

Kiểm soát chất lượng dự thảo quy trình 

giải quyết TTHC của các bộ phận trước 

khi trình lãnh đạo UBND phường ký ban 

hành 

Quyết định ban hành quy trình 

thực hiện các TTHC (theo khung 

ISO) 

Thư ký BCĐ 

ISO 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

2 
Công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả phường 

Niêm yết công khai danh mục, 

nội dung TTHC theo các Quyết 

định công bố của UBND tỉnh và 

quy trình nội bộ, quy trình điện 

tử trong giải quyết TTHC tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường 

Văn phòng - 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

V 
Công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện đủ 5 bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả 

kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 

1 
Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND phường 

Quyết định phân cấp ủy quyền 

phê duyệt TTHC của UBND 

phường, Chủ tịch UBND 

phương tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả  

Các bộ phận 

chuyên môn 

Văn phòng - 

thống kê 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

2 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng Quy trình; Các bộ phận Văn phòng - Thường 
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kiến cải cách TTHC  Báo cáo sáng kiến, giải pháp chuyên môn thống kê xuyên  

năm 2020 

VI Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm soát TTHC 

1 

Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

các cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính, giải quyết TTHC tại UBND phường 

Phân loại phản ánh, kiến nghị 

theo quy định và chuyển các 

phản ánh, kiến nghị đến các cơ  

quan có thâm quyền xử lý; đôn 

đốc, kiểm tra và kịp thời tham 

mưu báo cáo UBND thành phố 

việc xử lý vi phạm 

Công chức 

Văn phòng – 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

2 
Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính 

Xử lý phản ánh, kiến nghị theo 

quy định, gửi kết quả xử lý cho 

UBND thành phố 

Công chức 

Văn phòng – 

thống kê 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

VII Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử trong công tác kiểm soát TTHC 

1 

Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử; 

thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu để theo 

dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ, 

TTHC của tỉnh trên cổng dịch vụ công 

quốc gia 

Thực hiện giải quyết TTHC tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

gắn với việc ứng dụng CNTT, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

tối thiểu 70% ở mức độ 3, mức 

độ 4, có ít nhất 20% hồ sơ của 

người dân, doanh nghiệp được 

nộp, xử lý trực tuyến 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên  

năm 2020 

2 

Tích cực tuyên truyền về CCHC, kiểm soát 

TTHC, tích hợp cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 

Hướng dẫn người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp về cách thức giải 

quyết TTHC, sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến 

Văn hóa – xã 

hội 

Các bộ phận 

chuyên môn 

UBMTTQ 

và các đoàn 

thể, các khu 

phố 

Thường 

xuyên  

năm 2020 
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