
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND Thuận Nam, ngày         tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

 thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM  

 

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 thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến 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 Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 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 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020 trên địa bàn huyện; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn huyện Thuận Nam. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện kế hoạch ban hành theo Quyết định này; UBND các xã chủ động 

xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, gửi về 

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền trước ngày 10/01/2020 để theo dõi, báo cáo 

UBND huyện theo quy định. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 
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Lê Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

STT Nội dung công việc Cơ quan thực hiện Kết quả Thời gian thực 

hiện 

I Công khai các TTHC và thực hiện niêm yết 

1 Cập nhật kịp thời các 

thủ tục hành chính để 

thực hiện công khai lên 

trang thông tin điện tử 

của huyện và niêm yết 

tại bộ phận một cửa cấp 

huyện 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện, các cơ 

quan, đơn vị, 

UBND các xã 

Trên cơ sở Quyết 

định công bố của 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

2 Xây dựng các quy trình 

thủ tục hành chính khi 

tỉnh công bố các bộ thủ 

tục 

Các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

II Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

1 Xây dựng Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2020 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện, UBND các 

xã 

Kế hoạch rà soát 

đánh giá TTHC 

năm 2020 của 

UBND huyện, xã 

Tháng 01/2020 

2 Xây dựng kế hoạch hoạt 

động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2021 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện, các cơ 

quan, đơn vị, 

UBND các xã 

Kế hoạch hoạt 

động kiểm soát 

TTHC năm 2020 

của các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã 

Trước ngày 

05/01/2021 

3 Tổ chức thực hiện Kế 

hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện, các cơ 

quan, đơn vị, 

UBND các xã 

Cơ quan, được 

giao chủ trì rà 

soát, đánh giá 

TTHC tiến hành 

tổng hợp kết quả 

rà soát, đơn giản 

hóa TTHC  

Cả năm 2020 

III Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 



 Tiếp nhận xử lý phản 

ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh 

nghiệp 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện, các cơ 

quan, đơn vị, 

UBND các xã 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Chương VI 

Thông tư 

02/2017/TT-

VPCP của Văn 

phòng Chính phủ 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

IV Triển khai về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

 Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển 

khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện 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 trên địa bàn. 

V Kế hoạch công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020 

1 Cung cấp thông tin kịp 

thời cho người dân, tổ 

chức về kết quả hoạt 

động kiểm soát TTHC, 

hướng dẫn người dân 

thực hiện đầy đủ và 

đúng quy định theo 

TTHC đã công bố 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

2 Thông tin tuyên truyền 

về giải pháp, cách làm 

hay của cán bộ, công 

chức trong thực hiện 

tiếp nhận, xử lý giải 

quyết TTHC (nếu có) 

Văn phòng Cấp ủy 

và Chính quyền 

huyện; Phòng Văn 

hóa và Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã 

Thường xuyên 

trong năm 

2020 

3 Tuyên truyền Nghị 

quyết số 04-NQ/TU 

ngày 01/7/2016 của 

Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cải 

cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020 và Kế 

hoạch số 193/KH-

UBND ngày 14/11/2019 

của Chủ tịch UBND 

huyện về cải cách hành 

chính huyện Thuận 

Nam năm 2020 

Các cơ quan, đơn 

vị thuộc huyện, 

UBND các xã 

 Thường xuyên 

trong năm 

2020 

VI Chế độ thông tin, báo cáo 

 Báo cáo tình hình thực Các cơ quan, đơn Báo cáo của các Theo quy định 



hiện KSTTHC và báo 

cáo đột xuất theo yêu 

cầu của Văn phòng 

UBND tỉnh 

vị, UBND các xã cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã 

tại Thông tư 

02/2017/TT-

VPCP của Văn 

phòng Chính 

phủ và hướng 

đẫn của Văn 

phòng UBND 

tỉnh tại Công 

văn số 

16/VPUB-

KSTTHC ngày 

02/01/2018 
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