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K1 IIOCH
Kim tra hot dng kim soát thu tiic hành chInk
näm 2019 trên dja bàn huyn Minh Long
T1c hin quy djnh c1ia ChInh phi'i ti Ngh djnh s 63/201 0!ND-CP
ngày 08/6/2010 ye kiêrn soát thu nlc hành chInh, Nghj djnh so 48/2013/NDCP ngày 14/5/2013 süa dôi, bô sung rnt so diêu ciia các Ngh djnh lien quan
den kiem soát thu t1ic hành chInh, Ngh quyêt so 92/2017/ND-CP ngày
07/8/2017 càa ChInh phü sira dOi, bO sung mt so diêu càa ng dnh lien
quan den kiêrn soát thO. tiic hnh chinh; Thông tu so 02/2017ITT-VPCP ngày
31/10/2017 cüa B tmOng, Chu nhim Vn phàng Chmnh phñ huó'ng dan ye
nghip v11 kiêrn soát thu tiic hành chmnh; Quyêt djnh sO 961/QD-UBN]J ngày
14/11/2018 cüa UBND tinh ban hành Quy dinh lciêin tra ho.t dung tiep nhn,
giài quyêt thu tiic hành chInh ti CáC co quan, don v trên dja bàn tinh. UBND
huyên ban hành Kê hoaCh rà soát, dánh giá thu tiic hành ChIflh trên dja bàn
huyn Mirth Long nàrn 2019 nhu sau:
I. MTJC DICH, YEU CAU:
1. Miic dIch:
a) N.rn b.t tInh hIrih trin khai ho.t dng kirn soát thñ ti,ic hnh chmnh
(TTHC), cài Cách TTHC t.i Các doii vj, dja phuong dê kip thi huóng dn
th1rC hin có hiu qua Cong táC nay.
b) Kip thèi phát hin, chn chinh n1ating htn ch, sai sot trong ho.t
dông tiêp nh.n, giài quyêt TTHC Va báo cáo các Co quan, nguô'i Co thârn
quyên xern xét, có bin pháp xu 1r dôi vói nhüng truông h9p gay phien ha,
sách nhiêu, tiêu C11C trong tiêp nhn, giái quyêt TTHC.
2. Yêu cilu:
a) Cong tác kirn ti-a phài du'gc tin hành nghiêrn tOe, darn bào các ni
dung, nguyen the kiern tra theo ding Thông tu sO 02/20 17/TT-VPCP ngày
3 1/10/2017 cua Van phông ChInh phu (Cii the ttr Diêu 36 den Dieu 55), Diêu
3 cüa Quy djnh ban hành kern theo Quyet dlnh so 961/QD-UBND ngày
14/11/2018 cñaUBND tinh.
b) COng tác kirn tra phài darn bào k.hách quail, cong khai, rninh b.ch,
khOng lam ành huOng den hot dng bInh thuàng cua co quan, don yj dugc
kiCrn tra.
H. PH4M VI, NQI DUNG VA CACTI THC KIM TRA:
1. PIim vi kim tra:
Kirn tra ho.t dng kirn soát TTHC t.i rnt s co quail, don vi và
UBND Cap xã dien ra trong thôi gian tr dâu nàrn 2019.
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2. Ni dung kiêm tra:
Ki&n tra ho?.t dng kirn soát TTHC dirçic tin hânh tp trung vào các
ni dung sau:
a) Kirn tra Cong tác chi do, diu hành và th chrcthirc hin ho.t dng
kirn soát TTHC, gãn vói vic kiêrn tra th1rc hin Quyêt djiih so 1456/QDUBND ngày 26/8/2015 cüa ChiX tjch UBND tinh ban hành Kê hoach triên
khai thrc hin Chi th so 13-CT/TTg ngày 10/6/2015 cüa TTCP v vic tang
cu'àng trách nhirn c1ia ngu'i drng dâu ca quan HCNN các cap trong Cong
tác cài cách TTHC.
b) Ki&i tra vic cong b, cOng khai TTHC.
c) Ki&ii tra vic giãi quyt TTHC và vic tuân thu quy djnh v thrc
hiên co' ch môt cU'a, int cira lien thông ti co' quan, don v.
d) Ki&n tra vic rà soát, dáuh giá TTHC.
d) Kim tra vic tip nhn, xü l phán ánh, kMn nghi. v quy djnh hành
chInh.
e) Kirn. tra COng táC truyn thông v hoat dng kirn soát TTHC và
viC thçrc hin chê d thông tin, báo Cáo ye tIuh hInh, ket qua thirc hiên vic
kiêrn soát TTHC.
3) Các thü'c kim tra:
Can C1 vào tIrth hInh Cüa don v, dja phuong dugc kirn tra, Van phông
HDND Va UBND huyn quyêt djnh kiêrn tra theo hai hInh thic sau:
- Kiêrn tra tr1rC tip (thành 1p doàn d ki&ia tra): Thông qua vic trao
dOi, nghe báo Cáo và tiêp nhn ho so', sO sách Co lien quan den hot dng kirn
soát TTHC ti co' quan, don vj dugc kiêrn tra.
- Ki&n tra gián tip (yêu câu don v du'ç'c kirn tra báo cáo): Thông qua
vic nghiên C11u báo Cáo, van bâii, tài 1iu cüa co' quan, don vj du'9'C kiêin tra.
III) THANH PHAN DOAN KThM TRA, HINH THtC KIM
TRA
1. Thành phn doàn kim tra:
Giao Van phOng huyn tharn mun UBND huyn thành 1p Doàn kirn
tra, trong do dong chI Phó Chu tjch phii trách khôi van hóa xâ hi lam Tru'O'ng
doàn, Chánh Van phOng huyn lam Phó tru'O'ng doàn, thâi± viên gôrn: Lãnh
do phOng: Tu pháp, Ni vii, chuyên viên Van phOng huyên.
2. HInh thfrc kim tra:
Giao Chánh Van phOng huyn tharn mun UBND huyn quy& djnh
thành 1p £oàn kiOm tra vâ to cliirc thirc hin theo dung ni dung du'9'c phê
duyt ti Ke hoch nay.
IV. TROT GIAN VA DO'N V, BJA PRTJONG DUç1C KIM TRA
T chic thu'c hiên kim tra ti 03 don v, cu the nhu sau:
1. Kim tra phông: Tài nguyen và MOi truOng, Tài chInh - K ho.ch.
Thô'i gian thi.rc hin: Qu IL
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2. Kim tra UBND xã: Long Hip, Long Mai.
Thèi gian thc hin: Qu III.
III. TO CHC T}WC HIN:
1. Van phông UBNT) huyn:
a) Chu trI phi h9p vói rnt s Ca quan, ban, ngànla lien quan d thirc
hin vic kiêm tra và mài báo, dài tharn gia dua tin trong qua trInh kiêrn tra d
day rnnh thirc hin nhirn vi truyên thông ye kiêrn soát TTHC.
b) Thông báo ci.i th ni dung, thi gian, dja dim kirn tra glri các don
v, da phuo'ng du9'c kiêm tra.
c) Doàn kirn tra dt xut dugc quyn không cong b quy& djnh thành
1p doàn tru'ó'c khi tiên hành kiêiri tra dt xuât nhu'ng phài xuât trInh quyêt
dinh thành lap doàn kiêm tra vói di din co' quan, don vj, cá nhân kiêrn tra
trong qua trInh kiêrn tra dê yêu câu dôi tu'gng du9'c kiêrn tra chap hành vic
kiêrn tra.
d) Thirc hin kt lun kirn tra, t chcrc thông báo cong khai k& lun
kiêrn tra den don v, da phuo'ng dup'c kiêrn ti-a và tong h9p báo cáo UBND
huyn, Van phông UBND tinh dung quy dnh.
2. Các co' quan, do'n vj phi hqp kim tra:
a) Phi hgp cir CBCC thain gia, t1c hin các ho.t dng kirn tra cüa
Doàn kiêrn tra theo Kê hoach nay.
b) Tao dffiu kin d CBCC du'p'c cir thain gia Doàn lcirn tra hoàn thành
tot nhiêrn vu.
3. Các co' quan, do'n vj, dja phu'o'ng có lien quan:
- Phéd hgp chat ch, nghiêrn tüc vói Van phOng huyn trong qua trInh
thuc hin kiêrn ti-a hoat dng kiêrn soát TTH theo dáng quy dnh cüa pháp
lut và theo Kê hoach nay.
- Báo cáo kt qua thxc hin các bin pháp nhrn khc plrçic sai sot, han
chê và xu l hành vi vi phrn dugc phát hin trong qua trInh kiêm tra, báo Qáo
UBND huyn (qua Van phOng huyn) ch.rn nliât sau 30 ngày lam vic, ice tii
ngày nhn du'9'c Thông báo ket lun cia Doàn kiêrn ti-a thea quy djnh tai Diêu
57 Thông tu so 02/2017/TT-VPCP.
Chü tch UBND huyn yêu câu các co quan, don Vj và UBND các x.
CO lien quan can cir Ke hoach nay triên khai thi.rc hin.I.
.T'To'i nlzân:
- Van phông UBND tinh;
- Thu'àng trrc Huyn y;
- Thuông trirc HDND huyn;
- CT, các PCT I-iuyn;
- Các pbàng ban thue UBND huyn;
- UBND các xã;
- VP: CVP, PCVP;
- Luu: VT.
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