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KE HO4CH
Rà soát dánh giá thu tiic hành chInh
nãm 2019 trên dja bàn huyn Mmli Long
Thirc hin quy djnh cüa ChIuh phñ ti Nghj dnh s6 63/2010!ND-CP
ngày 08/6/2010 ye kiêrn soát thu nic hành chInh, Nghj djnh so 48/2013/NDCP ngày 14/5 /2013 sira dôi, bô sung rnt so diêu cüa các Nghj dnh lien quan
den kiern soát thu tiic hnh chInh; Nghj djnh so 92/2017tND-CP ngày
07/8/2017 clia ChInh plan sia dôi, bô sung rnt so diêu cna các Nghj djnh lien
quan den klein soát thiX tic hành chInh; Thông ta so 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 cüa BO truôig, Chii nhirn Van phOng ChInh phü hi.róng dn ye
nghip vi kiêrn soát thu tçlc hành chInE.; Ngh quyêt so 34/2016tNQ-BDND
ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh ye Dê an cài cách hành chInh, nht là cal
cách thi:i tic hành chInE. tinE. Quãng Ngäii giai do.n 2016 - 2020 và Kê hoach
so 18/K.H-UBNID ngày 11/02/2019 ci1a UBND tinE. Quáng Ngãi ye vic rà
soát dánh giá thu tçic hành chIrth nàrn 2019 trên dja bn tinE. Qung Ngãi.
UBND huyn ban hành Kê ho.ch rà soát, danE. giá thi tiic hành chInh nàrn
2019 trên dja bn huyn nhu sau:
I. MTJC DICH, YEU CATJ:
1. Muc dIch:
- Rà soát các thu tiic hành chInh (TTHC) và quy djnh có lien quan
nhãrnki.p thi phát hin TTHC không can thiêt, khong h9p 1, không dam bào
tInE. hçp pháp; các TTHC ru'à'rn rà (ye quy trInh, ho so', thai gian yêu câu diêu
kin giài quyêt) phirc tap, rnâu thuân, chông chéo, không phân dinE. rö Ca
quail, dan vj thrc hin, gay khó khàn, cn tr& cho hot dng sn xuât, kinE.
doanh cua to chiirc kinh tê và dô'i song Nhân dan.
- Cái thin rnôi truèng d.0 tu', kinh doanh, giãm thèi gian thirc hin thu
t1ic và chi phI hot dng cua doanh nghip, nguô'i dan; gop phân cái thin chi
so CCHC.
2. Yen can:
- Hot dng rà soát, dánh giá TTHC phái du'gc thic hin thtthng xuyên,
lien tyc, dông b và có hiu qua; bào dam TTHC du''c thyc hin là can thiet,
h9p l, h9p pháp, vói clii phi th1:rc hin thâp nhât, 19'i Ich d.t du9c cao nhât.
- Thçic hin vic rà soát dam bào chInE. xác, ch.t lu'çrng, dung thè'i hin
quy dinh, ket qua rà soát phãi dua ra duçc cáo phuo'ng an dan giàn hóa, các
sang kien cài each TTHC 01:1 the vo'i miic tiêu cat giàm tôi thiêu 10% chi phi
tuân thu TTHC ma cá nhân, tO chic phái bó ra khi thic hin TTHC, trong do
gàn vó'i clii tiêu phân dâu rut ngàn 30% thai gian giài quyet TTHC so yâi
khung thèi gian quy djnE. chung cna Trung u'oiag theo Ngh quyet so 051

NQ/TU ngày 05/12/2016 cüa Tinh ñy và Nghj quy& s 3 4/2016/NQ-HDND
ngày 14/12/20 16 cüa HDND tinh.
II. NOT DUNG TIIUC H[N:
1. Pham vi rà soát:
Các ca quan, da11 vj, dja phu'ong rà soát các quy djnh, các TTHC thuOc
thârn quyên giài quyêt cüa UBND huyn trong linh vçrc dugc phân công, phti
trách TTHC thuc thâin quyên giài quyêt cüa Ca quan, don vj rnInh có lueuen
quan vói Ca quan hành chInh nhà nuó'c ldiác, các ngành, các cap và trong ni
ho trng Ca' quan hành chInh nhà nu'ó'c. Trong do, $p trung 1ira chçn quy dnh,
TTHC cOn vuóng mac, bat cap, khó thirc hin, gay can tth hot dng san xuât
kinh doanh và dOi song cia Nlhân dan; các quy dnh, TTHC CO lien quan ch.t
ch vói nhau, ket qua thirc hin TTHC nay là tiên de de th1i'c hin TTHC tiêp
theo
2. Cácli thñ'c rà soát:
a) Thirc hin rà soát dánh giá quy djnh, TTHC có lien quan thea huóng
dn tai Diu 24, Diêu 25, Diêu 26 Thông tix so 02/2017/TT-VPCP ngày
31/10/2017 cüa B tru'ng, Chi nhim Van phOng ChInh phü.
b) TInh ton chi phi tuân thu cüa TTHC du'ç'c thçrc hin bng cách chia
nhO quy trInh thrc hin TTHC d uó'c tInh chi phi phái bó ra cfia d:oi tu9ng
tic hin nhu': Chi phi lam ho so', hoàn chinh các yêu câu, diêu kin, các
khoân phI, 1 phI... Thi'c hin u'ó'c tInh chi phi tuân thu TTHC cho cà chi phI
hin tii và chi phI thea phuo'ng an don giãn hóa TTHC dê so sánh t' 1 cat
giàrn chi phi tuân thñ TTHC theo phu'o'ng an de xuât (vic tmnh toán chi phI
tuán thz'i ci'la TTHC ducrc thy'c hin theo hu'ó'ng dan tçzi Lieu 27, Biêu inâu
tInh chi phI tudn thi'i TTHC và hu'ó'ngdán tInh clii phI tuán thi TTHC tçii Phii
liic IX ban hành kern theo Thông tu' so 02/2 01 7/TT- J/PCP).
c) Cing vói vic mOi don vj, dja phuo'ng cO b TTHC t1r rà soát b
TTHC cüa don vj, dja phu'o'ng mInE, trong nàm 2018 UBND huyn tiên hành
rà soát TTHC ye lTnh vyc : àng k5 hO kinh doanh; dng k thay dôi nOi
dung dng k hO kinh doanh; chain dut hot dng hO kiith doanh; thông baa
tarn drng hO kinh doanh thuOc bO TTHC cia phOng Tài chinE - Kê hoch. Va
linh vçrc cap giay phép xay drng cOng trinh thea tuyên; cap giy phép xây
drng cong trInh khOng thea tuyên; diêu chinh giy phép xây dirng cong trInh;
cap giây phép xay dçmg cOng trInh cO thO'i hn thuOc bO TTHC cüa phOng
Kinh te và H. tang.
3. Danh muc rà soát cu the:
a) Rà soát, don gián hóa quy djnh, TTHC tr9ng tarn nãm 2019 nhu sau:
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b) Ngoài cáo ni dung rà soát tr9ng tarn theo K hoach nay, cáO ea
quan, dan vj, da phuo'ng ch dng rà soát cáo TTHC thuc phm vi giái
quyêt cüa ca quan, don vj, dia phuong rnlnh theo huó'ng tp trung rà soát lien
quan den hoat dng dat dai, báo trçi xa hOi, nguô'i có công, chóng thic, h tjch
và nhctng lTnh virc giãi quyêt hang nàrn có so lu'gng ho sa giãi quyêt nhieu so
vói các linh vac khác.
4. K& qua thti'c hin
- Báo cáo kt qua i-a soát, dánhgiá và biu rnu rà soát, dánh giá; sa
nhórn TTHC truó'c và sau rà soát d. dê xuât.
- Tng hpp kt qua rà soát dánh giá TTHC có lien quan trInh UBND
huyn phê duyt Va gri Van phông UBND tinh.
5. Kinh phi thi'c hin:
Kinh phI cho hoat dng rà soát quy dnh, TTHC thçic hin theo Thông
lit sO 167/2 012/TT-BTC ngày 10/10/2012 cüa B Tài chInh quy dlnh vic l.p
dr toán, quãn 1 và sü dirng kinh phI thirc hin cáo hoat dng kiêrn soát

TTHC và Quyk tjnh so 28/2014/QD-UBND ngày 18/6/20 14 cña UBND tinh
v vic quy djnh imrc chi thirc hin hot dng kiêrn soát TTHC trên dja bàn
tinh Quàng Ngãi.
Ill. TO CIIUC TIIU'C HI1N:
1. Trách nhim ciia Thu tru'ó'ng các phông, ban; Cliii tjch TJBNI)
các x:
a) Trên co' sO' K hoach nay, xây dixng k hoch rà soát ci th cüa dan
v gui v UBND huyn ('qua Van phông huyn) tru'ó'c ngày 08/3/2019 d:ê
tng hc'p, báo cáo Chit tjch UBND huyn thea dôi, chi c1a.
b) Chü trI rà soát, dánh giá TTHC gui kt qua rà soát, dánh giá và biu
m.0 rà soát thea Thông tu' so 02/2017/TI'-VPCP, gOi ye Van phOng END
v UBND huyn chrn nhât den ngày 30/7/2019 de tong hp, báo cáo UBND
tin1i
2. Trách nhim ciia Van phOng huyn:
a) Giáp Chü tjch UBND huyn th c1urc hu'ó'ng dn, kirn tra, don dôc
các phOng ban, dan vj lien quan; baa cáo kjp thO'i Chii tjch TJBND huyn xü
1 ngu'O'i drng dâu nhtthg Ca' quan, dja phua'ng khong xây dii'ng ke hach,
không to chic triên khai thirc hin rà saát, chm thiic hin, th1rc hin rà saát
khOng có ket qua và tOng h9p baa cáo tInh hInh t1c hin Kê hoch ye UBND
huyn chu'a dung thea quy dn1i.
b) Eánh giá ch.t lu'9'ng các biu rnu, bang tng h9p kêt qua i-a soát
TTHC cüa CC Ca' quan, don v. Tru'O'ng h9p biêu rnu, bang tOng h9p chu'a
dat yêu câu gü'i trâ 1i Va yêu câu dan v bO sung ha.c chinh süa cho den ldii
dat yêu câu, nêu CC Ca' quali, dan vi khOng thông nhât thI baa cáo Chñ tch
UBND huyn xem xét, giâi quyêt.
c) Thea döi, tng h9'p các khó khàn, vu'óng rn.c trang qua trInh th'txc
hin Kê hoch và dê xuât bin pháp xir l, tháo go' khó khàn, vu'ó'ng rnc.
d) Tng h9'p kt qua thc hin cüa các ca' quan, dan v baa cáo Van
phOng UBND tinh truó'c ngày 15/9/2019 dê dê ngh xern xét, xir 1 thea phrn
vi, chic nàng quàn 1.
Trên day ia K hoch rà soát, dan giàn hóa TTHC nàm 2019, Chü tch
UBND huyên yêu cau các phOng ban, UBND các x nghiêrn tue trin khai
thu'c hin,/.
No'i izlzâii:
- Van phàng UBND tinh;
- Tbixà'ng ti'y'c Huyn üy;
- Thirô'ng ti'ic HND huyn;
- CT, các PCT huyn;
- Các phông ban thuc UBND huyn;
- UBND các xä;
-VP:CVP,PCVP;
- Liru: VT.
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