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KẾ HOẠCH 

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, 

thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm và trở thành một trong những nhiệm vụ quan 

trọng thường xuyên của đơn vị;  

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC tại “Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả” và Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN nhằm tạo điều 

kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; 

đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định 

hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng 

thời, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong công tác kiểm soát 

TTHC. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị chủ động thực hiện rà soát các quy định, thủ 

tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm phát hiện những quy 

định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính 

hợp pháp. Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, thủ tục hành 

chính cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng 

phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính; 

đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện. 

II. Nội dung nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (Chi tiết tại 

phụ lục kèm theo) 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Sở 
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- Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cử công chức 

tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh tổ chức. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giải quyết những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch 

này, báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất gửi UBND tỉnh. 

2. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

- Đăng tải các thông tin về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở KH&CN lên Trang thông tin điện tử của Sở.  

- Thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị 

- Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của 

phòng, đơn vị quản lý, phối hợp với cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành 

chính của Sở để tiến hành rà soát, công bố các thủ tục hành chính ban hành mới, 

sửa đổi, bổ sung kịp thời hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ khi có văn bản quy phạm pháp luật 

điều chỉnh. 

- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo đúng 

nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, công khai và các quy định pháp luật 

có liên quan. Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người dân về các quy định 

hành chính.   

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung thủ tục hành chính và chất lượng thủ 

tục hành chính; phân công, theo dõi và đôn đốc các công chức trực tiếp thực hiện 

việc rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, hoàn 

thành đúng tiến độ thời gian theo quy định. 

- Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm hoặc báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thực hiện thủ 

tục hành chính và gửi Văn phòng Sở: 

Trên đây là kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của 

Sở Khoa học và Công nghệ./.  
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng/đơn vị (T/h). 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày 28/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Nội dung công việc 
Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 

Phòng, đơn vị 

chủ trì 

Phòng, đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I Công tác chỉ đạo, điều hành 

1 Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 Kế hoạch Văn phòng 
Các phòng, đơn vị  

có liên quan 
Tháng 01/2021 

2 
Xây dựng kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường 

điện tử 
Kế hoạch Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 
Tháng 01/2021 

3 

Xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác CCHC,  

kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC 

Kế hoạch Văn phòng 
Các phòng, đơn vị  

có liên quan 
Quý I năm 2021 

4 Thống kê, biên tập bộ TTHC của Sở Báo cáo Văn phòng 
Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Khi có chỉ đạo 

của UBND tỉnh 

5 
Ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác 

CCHC, kiểm soát TTHC 
Công văn Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyê 

trong năm 2021 

6 Kiện toàn công chức đầu mối kiểm soát TTHC Công văn Văn phòng 
Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Khi có sự thay 

đổi 

II Công bố, công khai TTHC 

2

1 

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố danh mục 

TTHC ngay sau khi Bộ, ngành Trung ương công bố. 

Tờ trình + Dự thảo 

Quyết định 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

2

2 

Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố TTHC 

được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản 

QPPL của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 

Tờ trình + Dự thảo 

Quyết định 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 
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STT Nội dung công việc 
Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 

Phòng, đơn vị 

chủ trì 

Phòng, đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

3 

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo công khai dưới 

nhiều hình thức khác nhau 

TTHC được niêm yết, 

công khai 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan; Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

4 

Công khai TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công); Công 

khai trên Trang thông tin điện tử. 

TTHC được niêm yết, 

công khai bằng nhiều 

hình thức 

Văn phòng thong 

báo; Phòng Quản 

lý Công nghệ và 

Chuyên ngành 

công khai 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

5 
Cập nhật TTHC được công bố trên CSDL quốc gia về 

TTHC 

TTHC được địa phương 

hoá và công khai trên 

CSDL quốc gia và Cổng 

dịch vụ công của tỉnh 

Công chức đầu 

mối TTHC các 

phòng, đơn vị 

trực thuộc công 

khai TTHC thuộc 

đơn vị mình giải 

quyết  

Văn phòng Sở 
Thường xuyên 

trong năm 2021 

III Thực hiện rà soát TTHC 

1 

Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, đề xuất phương án 

đơn giản hóa TTHC (có trên 03 TTHC có phương án 

đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh) 

- Lập biểu mẫu 

- Báo cáo kết quả rà soát 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 
Quý II/2021 

2 
Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản 

hóa TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt 

-Báo cáo 

 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Quý III/2021 

 

IV Tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC 

1 

Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý các ý kiến, phản ánh 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về 

TTHC tại cơ quan, Trang Thông tin điện tử của Sở 

Văn bản công khai; Bài 

tin công khai 

Văn phòng chuẩn 

bị nội dung; 

Phòng QLCNCN 

đăng tải công khai 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 
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STT Nội dung công việc 
Sản phẩm dự 

kiến hoàn thành 

Phòng, đơn vị 

chủ trì 

Phòng, đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

2 
Tiếp nhận, phân loại ý kiến, phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với quy định về TTHC 

Văn bản chuyển xử lý 

phản ánh kiến nghị 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

3 Xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 
Thông báo 

 Kết quả xử lý 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

4 
Theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị; tổng 

hợp báo cáo kết quả xử lý 
Báo cáo Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

V Nâng cao năng lực cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

1 

Khuyến khích công chức tham gia các cuộc thi tìm kiếm 

sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC 

Bài dự thi Văn phòng 
Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

2 
Cử công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm 

soát TTHC do tỉnh tổ chức 
Công văn Văn phòng 

Các phòng, đơn vị  

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

VI Công tác thông tin, báo cáo     

1 Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC của Sở  Báo cáo hằng quý, năm Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 
Kỳ báo cáo 

VII 
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng, 

đơn vị trong công tác cải cách TTHC 

Văn bản chỉ đạo, điều 

hành; Hội nghị đối thoại 

về TTHC; Kết quả giải 

quyết TTHC, xử lý kiến 

nghị, phản ánh... 

Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

có liên quan 

Thường xuyên 

trong năm 2021 
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