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KẾ HOẠCH  
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
 

Thực hiện 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 (TTHC) và Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/12/2017 của 
UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt 
động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI KIỂM TRA 

1. Mục đích 

1.1. Nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động kiểm 
soát TTHC năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ. 

1.2. Kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt 
động kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, 
giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong việc tiếp nhận, giải quyết 
TTHC gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. 

1.3. Đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 
kiểm soát TTHC; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả trong 
công tác kiểm soát TTHC. 

2. Yêu cầu 

2.1. Công tác kiểm tra phải được thực hiện kịp thời, khách quan, công 
khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. 

2.2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố tự kiểm tra đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền tiếp 
nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trước khi làm việc với Đoàn Kiểm tra. 

3. Phạm vi kiểm tra 

Kiểm tra việc triển khai, thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trong thời 
gian năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 
quản lý và thực hiện TTHC.  
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II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát 
TTHC tại cơ quan/đơn vị.  

1.2. Công tác đánh giá tác động TTHC; việc tiếp thu, giải trình nội dung 
tham gia ý kiến, thẩm định về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo 
(Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh). 

1.3. Việc thực hiện công bố, công khai TTHC 

a) Việc xây dựng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết, phạm vi quản lý (Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh). 

b) Việc công khai TTHC.   

1.4. Việc giải quyết TTHC. 

1.5. Công tác rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 160/KH-UBND 
ngày 30/12/2016 và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 
tỉnh.  

1.6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính. 

1.7. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC. 

2. Cách thức kiểm tra 

Việc kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2018 thực 
hiện theo cách thức kiểm tra trực tiếp. 

III. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn;  

- Đại diện các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham gia thành viên đoàn; 

- Lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh làm thành viên và thư ký đoàn. 

2. Thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra  

2.1. Thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra tại các Sở, ban, ngành 

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; 
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- Đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến việc giải quyết 
TTHC. 

2.2. Thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra tại UBND các huyện 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; 

- Đại diện các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện có liên quan đến việc giải 
quyết TTHC. 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

2.3. Thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra tại các xã được kiểm tra  

- Cấp huyện: Do UBND huyện bố trí. 

- Cấp xã: Lãnh đạo UBND xã; Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát TTHC; các công chức có liên quan đến việc giải quyết TTHC tại cấp 
xã. 

IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH; DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC 
KIỂM TRA 

1. Thời gian tiến hành kiểm tra  

Công tác kiểm tra được tiến hành trong quý III năm 2018; thời gian kiểm 
tra cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo. 

2. Danh sách cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

Đoàn Kiểm tra làm việc trực tiếp tại 05 đơn vị sở, ngành và 04 huyện theo 
danh sách kèm Kế hoạch này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh  

1.1. Phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thành viên Đoàn Kiểm tra; 
xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động kiểm soát 
TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

1.2. Bố trí phương tiện, kinh phí kiểm tra theo quy định. 

1.3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn 
chế, tồn tại, xử lý hành vi vi phạm trong việc thực hiện kiểm soát TTHC của các 
cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

1.4. Lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu kiểm tra. 

2. Trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra 

2.1. Liên hệ với cơ quan, đơn vị được kiểm tra để thu thập và sử dụng các 
thông tin, hồ sơ, tài liệu do cơ quan, đơn vị được kiểm tra cung cấp phục vụ cho 
việc kiểm tra. 
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2.2. Thông báo lịch kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và 
phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch. 

2.3. Tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế 
hoạch này; kịp thời thông báo kết luận kiểm tra cho các tổ chức, cá nhân có liên 
quan biết, thực hiện. 

2.4. Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, 
hạn chế, xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo quy 
định. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn Kiểm tra 

3.1. Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Kiểm tra đúng thành phần. 

3.2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực 
hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. 

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

4.1. Phối hợp với Đoàn Kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra.  

4.2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan 
đến nội dung kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, 
chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

4.3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn Kiểm 
tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm 
soát TTHC tại cơ quan, đơn vị. 

4.4. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm 
khắc phục tồn tại, hạn chế và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá 
trình kiểm tra. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kiểm tra được bố trí từ nguồn chi thường xuyên hàng 
năm do ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng UBND tỉnh về hoạt động kiểm 
soát TTHC.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC 
năm 2018. Yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Văn phòng CP (Cục KSTTHC); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng NC, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (NTLT) 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 
Phạm Ngọc Thưởng 
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