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 Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 
 

 ố:  43 /KH-KL                31 tháng 01  ă  2020 

 

 Ế  OẠ   

 oạt động kiểm soát thủ tục hành chính  

năm 2020 của  hi cục  iểm lâm tỉnh  âm Đồng 

 

Thực hiện Quyết định số 51/Q -UBND ngày 09/01/2020 của UB D tỉnh 

 âm  ồng về ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2020, Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2020 gồm các nội dung sau: 

 .  ục đích, yêu cầu: 

- Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

theo lộ trình Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2827/Q -UBND ngày 28/12/2015 

của UB D tỉnh  âm  ồng và Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020 của UBND tỉnh  âm  ồng được ban hành kèm theo Quyết định số 

51/Q -UBND ngày 09/01/2020. 

- Kiến nghị thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định TT C ngay từ khi có dự 

thảo văn bản QPPL, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, đơn giản 

hóa TTHC được công bố. 

- 100% TTHC được niêm yết đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử 

của đơn vị và tại cơ quan; tuân thủ áp dụng giải quyết đúng quy định; thực hiện tiếp 

nhận và xử lý kịp thời 100% những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối 

với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực góp 

phần nâng cao vai trò, nhận thức của CBCC trong thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi tham 

gia giải quyết thủ tục hành chính. Xác định rõ ràng nhiệm vụ thực hiện, thời gian 

thực hiện của từng TT C; Có sự phân công công việc rõ ràng, hợp lý cho từng 

phòng chuyên môn, từng công chức thực hiện. 

II. Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính, thời gian thực hiện: 

1.  ông tác chỉ đạo điều hành: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

-  ôn dốc, nhắc nhở công chức thuộc quyền thực hiện các nhiệm vụ theo 

kế hoạch đã đề ra và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu 

hoặc chỉ đạo của cấp trên. Kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 



2 

 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Tham gia kiểm soát chất lượng đối với quy định thủ tục hành 

chính:     

- Cập nhật kịp thời các quy định TT C trong các văn bản quy phạm pháp 

luật, tham mưu kiến nghị sửa đổi, bổ sung TT C cho phù hợp với các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Thực hiện đầy đủ việc tham gia ý kiến đóng góp về quy định thủ tục 

hành chính ngay từ khi dự thảo văn bản Q   , bảo đảm đúng thời hạn yêu cầu và 

chất lượng theo  ghị định số 92/2017/  -C  và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

3. Công khai và áp dụng thủ tục hành chính: 

-  iêm yết công khai bộ TT C, danh mục TT C thực hiện tại đơn vị, trên 

trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm. Việc niêm yết công khai TT C phải 

đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TT C và bộ phận tạo thành TT C được 

kết xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian đã được UB D tỉnh 

công bố. Quá trình giải quyết TTHC phải được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo dõi, kiểm soát chặt chẽ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể.  ối với 

hồ sơ quá hạn phải có văn bản xin lỗi của Chi cục Kiểm lâm đến tổ chức, cá nhân 

và thông báo thời hạn trả kết quả lần sau. 

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình công bố các Quyết định ban 

hành TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ của UB D tỉnh, Bộ.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP: 

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TT C tuân thủ đúng quy 

định về TT C.  

- Duy trì thực hiện công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và  ệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn     9001:201  tại 

Chi cục Kiểm lâm; đảm bảo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ từng bước, gắn với trách 

nhiệm của cá nhân, đơn vị từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. 

Việc theo dõi quy trình giải quyết TT C sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. 

- Cập nhật các TT C đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Chi 

cục Kiểm lâm. 

-  ánh giá và tổ chức chấm điểm việc giải quyết TT C của CBCC thamm 

gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TT C trong đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

5. Rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa TTHC: 
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Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TT C thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chi cục; thực hiện rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP. 

Chỉ đạo các  ạt Kiểm lâm huyện, thành phố rà soát quy định thủ tục hành 

chính và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020. 

6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy 

định hành chính: 

-  iêm yết công khai nội dung, địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi 

nhất để cá nhân, tổ chức phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng quy định trong giải quyết TT C của công chức 

thuộc Chi cục Kiểm lâm. 

- Duy trì thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và  ệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn     

9001:2015 tại Chi cục Kiểm lâm. Kịp thời xử lý nghiêm những hành vi chậm giải 

quyết, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, trong quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính; công khai kết quả giải quyết, góp phần hạn chế tiêu cực trong giải quyết 

TTHC, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

7.  ông tác tuyên truyền: 

- Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CC C năm 2020 số 902/KH-KL ngày 

30/12/2019 của Chi cục Kiểm lâm. 

- Thực hiện đa dạng các hình thức truyền thông, tuyên truyền về cải cách 

TTHC; huy động sự tham gia của toàn thể CBCC và người dân đối với nhiệm vụ 

kiểm soát TT C. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát CBCC trong việc giải quyết thủ tục 

hành chính.  

- Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác CC C, 

kiểm soát TT C do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

8.  iểm tra và báo cáo kiểm soát TT  : 

 ịnh kỳ, đột xuất xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CC C, kiểm soát 

TT C của các đơn vị trực thuộc, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác CC C hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác CC C, kiểm soát TT C của Chi cục Kiểm lâm và các 

đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm về công tác Kiểm soát 

TT C theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-V C  của Văn phòng chính phủ. 

   /. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện: 
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1.  iao  hòng  ành chính tổng hợp chịu trách nhiệm chính trong việc 

tham mưu thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

 ịnh kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát TT C theo 

quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-V C  của Văn phòng chính phủ. 

2. Các phòng có liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính 

phối hợp phòng  CT  thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên cập nhật các văn 

bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị với lãnh đạo Chi cục đề 

nghị  ở     T T trình UB D tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, sửa đổi bổ sung, thay đổi hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục 

hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế. 

3.  ạt Kiểm lâm các huyện, thành phố trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm 

soát TT C phù hợp với hoạt động của đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, 

đột xuất về công tác kiểm soát TT C theo quy định hiện hành. 

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 được phổ 

biến rộng rãi trong CBCC và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh  âm  ồng. 

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG 
-  ở     T T (Thay báo cáo); 

-  ãnh đạo Chi cục;        

-  ạt Kiểm lâm các huyện, T .      

- Các phòng: TCXDLL, QLBVR,  

HCTH, BTTN; 

-  iêm yết công khai; 

-  ưu VT, HCTH.      Nguyễn  hang Thiên 
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