
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND   Sa Thầy, ngày      tháng 02 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  

năm 2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy 

  

Thực hiện Quyết định số số 896 /QĐ-UBND ngày 27 /12/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; UBND huyện Sa Thầy 

xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn huyện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng 

cao chất lượng cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; 

- Mở rộng sự tham gia giám sát của người dân đối với việc giải quyết TTHC 

của các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách 

TTHC của các cấp, các ngành; 

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành quy định về thực hiện TTHC 

thuộc thẩm quyền của địa phương; 

- Bảo đảm công bố đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các thông tin về 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện 

bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực 

hiện và giám sát việc thực hiện TTHC; 

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về các quy định TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán 

bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; 

- Thường xuyên rà soát quy định, TTHC để phát hiện và đề xuất cấp có thẩm 

quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở 

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

(Có phụ lục cụ thể kèm theo) 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn huyện, 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 

của ngành, địa phương mình gửi UBND huyện, qua Văn phòng HĐND - UBND 

huyện để theo dõi, tổng hợp. 

2. Các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan chủ trì chủ động triển khai thực 

hiện các công việc được phân công; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên 

quan. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND – UBND huyện 

trước 30/10/2020) 

3. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, đôn đốc triển khai việc 

thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện 

(thông qua Văn phòng HĐND - UBND huyện) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                       

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.NCL.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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