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Số:           /KH-UBND Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 

 một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

của UBND cấp xã, thị trấn quý II năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

  Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/01/2020 Kế hoạch thực 

hiện công tác cải cách hành chính của huyện Đình Lập năm 2020, Kế hoạch số 

02/KH-UBND ngày 08/01/2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020. UBND huyện xây dựng Kế hoạch Kiểm 

tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn quý II năm 2020 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác cải cách TTHC thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND cấp 

xã, thị trấn gồm: Công tác cải cách TTHC, công tác niêm yết công khai TTHC, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

- Kiểm tra tiến độ, trình tự giải quyết các TTHC tại UBND các xã, thị trấn; 

- Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015; 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ những 

vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác cải cách TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn. 

2. Yêu cầu: 

- Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, có 

trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, không gây trở ngại đến hoạt động của các 

đơn vị được kiểm tra; 

- Qua công tác kiểm tra rút ra được những vấn đề trọng tâm trong công tác 

quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới; 



 

2 

 

- Xây dựng báo cáo kết quả sau khi hoàn thành kiểm tra tại các đơn vị theo 

Kế hoạch. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác cải cách TTHC, cập nhật thủ tục hành chính thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

- Công tác niêm yết công khai các thông tin về TTHC đã được Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Việc cập nhật các TTHC đã được công bố, đảm bảo tính công khai, minh 

bạch và chính xác của TTHC; 

- Việc tham mưu, ban hành Quyết định của UBND xã, thị trấn quy định về 

trình tự, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

của UBND xã, thị trấn; 

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về 

TTHC trên địa bàn xã, thị trấn; 

 - Việc duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO vào hoạt động của đơn 

vị. 

- Kết quả việc thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND huyện, Kiểm tra tình 

hình triển khai kế hoạch năm 2020, thực hiện nhiệm vụ Quý I/2020. 

 2. Tiến độ, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính 

- Công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo 

quy định của pháp luật hiện hành: Thành phần hồ sơ, việc thu phí, lệ phí. 

- Chất lượng giải quyết TTHC: Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ đã 

giải quyết, đang trong thời gian giải quyết (tính từ 16/12/2019 đến thời điểm 

kiểm tra); thời gian giải quyết TTHC. 

III. ĐƠN VỊ, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đơn vị được kiểm tra: Các đơn vị được kiểm tra gồm: UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập 

2. Thời gian kiểm tra: 

- Thời gian kiểm tra: ( cụ thể sẽ thông báo sau). 

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo UBND huyện - Trưởng đoàn 

- Lãnh đạo Văn phòng - Phó Trưởng đoàn; 
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- Lãnh đạo các phòng: Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Tài nguyên 

và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  - Thành viên. 

2. Thành phần đơn vị được kiểm tra 

Đại diện Lãnh đạo đơn vị, công chức được giao thực hiện công tác cải cách 

TTHC và thực hiện cơ chế một cửa đối với TTHC các thành phần khác do đơn 

vị bố trí. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với đơn vị được kiểm tra: 

- Phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ liên 

quan việc giải quyết TTHC, phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, sổ sách, 

tài liệu phục vụ nhiệm vụ kiểm tra; 

- Xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu trước khi thực hiện kiểm tra. 

2. Đối với Đoàn kiểm tra: 

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, phản ánh trung thực kết quả thực hiện của đơn vị được kiểm tra, xây dựng 

báo cáo kết quả sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Trong thời gian thực hiện kiểm tra, không làm gián đoạn, ảnh hưởng hoạt 

động bình thường của đơn vị được kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND cấp xã, thị trấn 

quý II năm 2020 của UBND huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                

- Các phòng Nội vụ, Tư pháp, TC-KH 

TN và MT, chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

 

 


		2020-04-01T15:32:53+0700


		2020-04-01T15:32:53+0700


		2020-04-01T15:32:53+0700


		2020-04-01T15:33:29+0700




