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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính  
năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 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 tháng 4 năm 2018 của  

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 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 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của  
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 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 20/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

chính năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
- VP UBND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Như Điều 3; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH.                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Tăng Thị Thắm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú 
( Kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 30/ 01/2023  

của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú)  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng 
bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong 

việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

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

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Đồng thời, xác định 
rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC. 

- Rà soát, đánh giá các quy định, TTHC nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không hợp lý, 
rào cản sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, không đáp ứng được các nguyên 

tắc về quy định và thực hiện TTHC. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, 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; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn 

thực hiện và dự kiến kết quả. 

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

có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
kiểm soát TTHC. 

- Kịp thời phát hiện, đánh giá và đề nghị bãi bỏ những quy định, TTHC 

không còn phù hợp; chấn chỉnh hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong 
quá trình giải quyết TTHC. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Kiểm tra, rà soát các hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc 

công khai và giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện và cấp xã; việc tuân thủ quy 
định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. 
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- Kiểm soát chặt chẽ TTHC được UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh công bố 

theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định. Cụ thể: 

 
Số 

TT 
Nội dung công việc 

Cơ quan  

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1. Kiểm soát quy định về TTHC 

 

Tham gia ý kiến dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật có quy định 

TTHC (nếu có) 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện 

Thường 

xuyên 

2. Kiểm soát việc thực hiện TTHC 

2.1 

Công bố đầy đủ TTHC, danh mục 

TTHC được gửi qua dịch vụ bưu 

chính công ích (BCCI), danh mục 

TTHC được thực hiện tại Bộ phận 

một cửa, một cửa liên thông danh 

mục TTHC được tiếp nhận trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

huyện, xã theo quy định 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Thường 

xuyên 

2.2 

Tổ chức niêm yết công khai, đúng, 

đầy đủ, kịp thời danh mục và nội 

dung TTHC tại Bộ phận một cửa, 

một cửa liên thông, trụ sở cơ quan 

tiếp nhận, giải quyết TTHC, Trang 

thông tin điện tử huyện. 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện UBND 

xã, thị trấn 

Cơ quan Tổ 

chức-Nội vụ, 

Trung tâm văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

huyện, Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện 

Thường 

xuyên 

2.3 

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, 

giải quyết TTHC, dịch vụ công; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, kiên quyết xử lý theo đúng 

quy định công chức, viên chức, có 

hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý 

đặt ra TTHC không đúng quy định 

hoặc để chậm, trễ nhiều lần 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện UBND 

xã, thị trấn 

Cơ quan Tổ 

chức-Nội vụ, 

Trung tâm văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

huyện, Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện 

Thường 

xuyên 

2.4 

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC theo 

đúng quy định của Chính phủ tại 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện UBND 

xã, thị trấn 

Cơ quan Tổ 

chức-Nội vụ, 

Trung tâm văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

huyện, Văn 

Thường 

xuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-thuc-hien-co-che-mot-cua-484769.aspx
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phòng HĐND và 

UBND huyện 

2.5 
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến, thanh toán trực tuyến 

Các cơ quan 

chuyên môn 
thuộc UBND 

huyện UBND 

xã, thị trấn 

Trung tâm văn 

hóa, Thông tin 
và Thể thao 

huyện, Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện 

Thường 

xuyên 

2.6 

Phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tích hợp, cung cấp 100% 

TTHC có đủ điều kiện lên dịch vụ 

công trực tuyến mức độ toàn trình 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện UBND 

xã, thị trấn 

Trung tâm văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

huyện, Văn 

phòng HĐND và 

UBND huyện 

Thường 

xuyên 

2.7 

Hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu 

tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

2.8 

Kiện toàn Bộ phận Một cửa các 

cấp theo quy định tại Quyết định 

số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ và Công 

văn số 3067/VP-THNV ngày 

15/11/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Trà Vinh. 

UBND cấp 

huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

02/2023 

2.9 

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC cho đối tượng là công chức 

đầu mối kiểm soát TTHC trên địa 

bàn tỉnh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các sở, ngành 

tỉnh, các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Quý III 

3. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính  

 

Tổ chức tiếp nhận, xử lý và công 

khai phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành 

chính  

 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

4. Kiểm tra, đánh giá việc giải quyết TTHC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-468-qd-ttg-2021-doi-moi-co-che-mot-cua-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-468978.aspx
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4.1 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và 

kiểm tra việc thực hiện công khai 

TTHC tại Trụ sở nơi tiếp nhận, 

giải quyết TTHC, tích hợp dữ liệu 

TTHC để công khai trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh theo quy định. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

4.2 

Tổ chức đánh giá việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông  

Bộ phận Một 

cửa huyện, xã;  

cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

TTHC 

Hàng quí, 

năm 

4.3 
Tổng hợp kết quả chấm điểm đánh 

giá, báo cáo, công khai kết quả. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Hàng quí, 

năm 

5. Rà soát TTHC nội bộ 

 

Tập trung rà soát, đề nghị UBND 

tỉnh Ban hành Quyết định công bố 

và phê duyệt thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính 
nhà nước cấp huyện, cấp xã. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 
xã, thị trấn 

Quý II/2023 

6. Truyền thông phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC 

6.1 

Triển khai, quán triệt các văn bản 

của Chính phủ, Bộ ngành, UBND 
tỉnh trong đội ngũ công chức, viên 

chức  

Văn phòng 

HĐND và 
UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 
huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

6.2 

Tổ chức tuyên truyền chủ trương 

cải cách TTHC qua hệ thống panô, 

áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

6.3 
Tổ chức chuyên mục cải cách 

TTHC 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

Trung tâm Văn 

hóa-Thông tin 

và Thể thao 

huyện 

Các cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Thường 

xuyên 

7. Chế độ thông tin, báo cáo 

 

Báo cáo tình hình hoạt động kiểm 

soát TTHC; tình hình, kết quả thực 

hiện cơ chế một cửa, một của liên 

thông, cụ thể: 

Các cơ quan 

chuyên môn 

của UBND 

huyện, UBND 

xã, thị trấn 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Định kỳ quý, 

năm hoặc đột 

xuất 
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- Báo cáo quý vào 10 của tháng 

cuối quý. 

- Báo cáo năm vào ngày 10/11 

hàng năm. 

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan cấp trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện 
Kế hoạch này; định kỳ báo cáo (hàng quý, năm) Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tiến 

độ thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức các hoạt động 

tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và các đối tượng chịu sự tác 
động trực tiếp của quy định TTHC. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện tại 

cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC và gửi về Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 02/2023, hoàn 

thành nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng công tác kiểm 
soát TTHC năm 2023; báo cáo định kỳ tại khoản 7, mục II theo kế hoạch này gửi 

về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp theo quy 
định. 

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát TTHC 

thuộc phạm vi quản lý, Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả rà soát và gửi Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất vào ngày 

10/4/2023 để tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt (theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 02/2017/TT-VPCP). 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo kinh 

phí thực hiện Kế hoạch này. 

4. Kinh phí: 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán 
kinh phí hoạt động năm 2023 của các cơ quan, đơn vị. Các nội dung chi có liên 

quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định tại Quyết 
định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo./. 
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