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Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2022 
  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục  

hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch 

kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI KIỂM TRA 

1. Mục đích 

- Nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC) tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn 

thành phố theo quy định Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị 

định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 và Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính Phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và các 

quy định pháp luật liên quan để kịp thời hướng dẫn cơ quan, đơn vị được kiểm 

tra triển khai thực hiện tốt và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm soát TTHC. 

- Thông qua công tác kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu 

sót trong hoạt động kiểm soát TTHC; kịp thời xử lý, ngăn chặn các trường hợp 

tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định, trả lại hồ sơ, giải quyết không 

đúng quy định của pháp luật hoặc chậm trễ trong việc giải quyết TTHC, gây khó 

khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết 

TTHC; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cải cách TTHC (nếu có) theo 

quy định, đồng thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay, có hiệu quả trong công 

tác kiểm soát TTHC. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền, quy 

trình, phù hợp với mục đích kiểm tra và mục tiêu quản lý nhà nước đối với công 

tác kiểm soát TTHC; 

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng pháp luật; 

- Không gây nhũng nhiễu, phiền hà, khó khăn, trở ngại cho cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra. 

3. Phạm vi kiểm tra: Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND 

thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

- Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

- Việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; 

- Việc thực hiện công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; 

- Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Tổ chức, hoạt động Bộ phận một cửa; 

- Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, danh mục TTHC; 

- Việc khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử; 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Giấy, trực tuyến); 

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; 

- Việc thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức đối với hồ sơ giải quyết chậm hạn; 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Việc thực hiện các nội dung khác liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra định kỳ: 6 tháng và 01 năm; 

- Kiểm tra đột xuất kết hợp với kiểm tra công vụ: Do yêu cầu của cơ quan, 

người có thẩm quyền hoặc phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy 

định của pháp luật. 

3. Cách thức kiểm tra 

- Kiểm tra định kỳ: Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại trụ sở các cơ 

quan, đơn vị. 

- Việc kiểm tra đột xuất kết hợp với kiểm tra công vụ: Đoàn kiểm tra làm 

việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức là đối tượng được kiểm 

tra mà không cần phải thông báo trước. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, QUY TRÌNH, CƠ QUAN ĐƯỢC 

KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố - Trưởng đoàn. 

- Thành viên là đại diện các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên - Môi 

trường, Thanh tra, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin và 

công chức Văn phòng HĐND&UBND thành phố. 

2. Thành phần cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

- Đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố: Đại diện lãnh đạo, 

công chức được phân công làm đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC. 



3 
 

   

- Đối với UBND các xã, phường: Đại diện Lãnh đạo; công chức đầu mối 

kiểm soát TTHC; công chức các lĩnh vực có giải quyết thủ tục hành chính. 

3.  Quy trình kiểm tra 

 3.1. Trước khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể 

bằng văn bản gửi tới cơ quan, đơn vị được kiểm tra về chương trình, thời gian 

kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất. 

3.2. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính để làm cơ sở kết luận các 

nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm ghi biên bản và ký xác nhận 

thông qua biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra. 

- Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Thư ký đoàn dự thảo kết luận kiểm tra trên 

cơ sở các biên bản kiểm tra, trình Trưởng đoàn xem xét, thông qua, ký, ban hành. 

- Tại buổi họp thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, tổ chức, cá 

nhân được kiểm tra có ý kiến tiếp thu, giải trình cụ thể đối với các nội dung nêu 

tại dự thảo Biên bản kiểm tra. 

 3.3. Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt 

kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm ký, gửi thông báo kết luận kiểm tra tới tổ 

chức, cá nhân có liên quan và công khai kết luận kiểm tra theo quy định. 

 3.4. Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

kết luận kiểm tra, cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản đến Đoàn 

kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra. 

4. Thời gian, danh sách cụ thể các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

(Có danh sách kèm theo kế hoạch này). 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND&UBND thành phố  

- Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 

trình Chủ tịch UBND thành phố ký, ban hành. 

- Thông báo, hướng dẫn các nội dung cụ thể để cơ quan, đơn vị được 

kiểm tra tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra 

của Đoàn kiểm tra. 

- Tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra tại các cơ quan, 

đơn vị sau khi kết thúc đợt kiểm tra; Tham mưu giúp UBND thành phố chấn 

chỉnh những vấn đề tồn tại sau khi kiểm tra. 

- Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có những vi 

phạm được phát hiện trong quá trình tiến hành kiểm tra. 

- Lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra công tác kiểm soát 

TTHC của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch này gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định, trình UBND thành phố quyết định. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đoàn kiểm tra 

- Cử cán bộ, công chức tham gia, thực hiện các hoạt động kiểm tra của 

Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch này. 
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- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức được cử tham gia Đoàn kiểm tra 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Chịu trách nhiệm chính về kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 

lĩnh vực quản lý của ngành mình. 

3. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình Đoàn thực hiện 

kiểm tra tại cơ quan, đơn vị. 

- Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, 

tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; 

chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận 

kiểm tra cho Đoàn kiểm tra. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức 

nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức. 

* Đối với các, phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường được kiểm tra 

trực tiếp: Bố trí thành phần, địa điểm cho đoàn kiểm tra làm việc theo đúng kế 

hoạch. 

* Đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường không được 

kiểm tra trực tiếp: Tự rà soát, kiểm tra công tác kiểm soát TTHC theo nội dung 

Kế hoạch này và báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, 

đơn vị gửi về Văn phòng HĐND&UBND thành phố định kỳ 6 tháng và 01 năm 

để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, UBND thành phố yêu 

cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Anh Tân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

DỰ KIẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày        /      /2022 

của UBND thành phố Vĩnh Yên) 
 

STT Đơn vị được kiểm tra 
Thời gian kiểm tra  

(dự kiến)  

1 Phòng Tài nguyên - Môi trường Tháng 6 năm 2022 

2 Phòng Quản lý đô thị  Tháng 6 năm 2022 

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tháng 6 năm 2022 

4 Phòng Tư pháp Tháng 6 năm 2022 

5 Phòng Giáo dục và đào tạo Tháng 6 năm 2022 

6 UBND xã Thanh Trù Tháng 10 năm 2022 

7 UBND phường Ngô Quyền Tháng 10 năm 2022 

8 UBND phường Khai Quang Tháng 10 năm 2022 

9 UBND phường Đồng Tâm Tháng 10 năm 2022 

10 UBND phường Tích Sơn Tháng 10 năm 2022 
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