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KẾ HOẠCH
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Thanh tra tỉnh

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy
định về công tác 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 các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07/8/2017 ngày
31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành
chính; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy
định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo
của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND
tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch
số 31/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá
thủ tục hành chính năm 2022 tại cơ quan như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện rà soát các quy định hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) để kịp
thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC
không cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và đời sống của người dân.
- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
các TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp
phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần
bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm việc rà soát đánh giá TTHC thuộc phạm
vi giải quyết của cơ quan, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC.
- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh được công bố,
công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại
nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.
- Tăng cường trách nhiệm của công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính,
công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan.
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II. NỘI DUNG RÀ SOÁT
Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan liên quan tới công tác tiếp
công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã
được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, đang còn hiệu lực thi hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Thanh tra tỉnh phối hợp với các
phòng Nghiệp vụ liên quan và Văn phòng tiến hành rà soát các TTHC thuộc nội dung
nêu trên, giúp Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù
hợp; phối hợp với Văn phòng xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng dẫn
của các cơ quan có thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:

CHÁNH THANH TRA

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);
- Chánh Thanh tra tỉnh;
- Lưu VT, CVP, CCHC.

Nguyễn Công Danh
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