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              Hà Nam, ngày      tháng     năm   

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở GTVT Hà Nam 

 

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ- CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ 

về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 

3624/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của sở năm 2022 như sau: 

I.  Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết, Nghị định của 

Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao đáp ứng yêu cầu cải cách; tăng cường kiểm soát chất lượng các 

quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên 

địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh việc công bố, công khai TTHC theo quy định làm cơ sở cho việc 

tổ chức thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng chuyeenm môn, 

đơn vị sự nghiệp và của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

- Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, hiệu quả, công khai, 

minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, 

tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng 

thời giảm chi phí cho việc giải quyết TTHC tại sở, các đơn vị thuộc sở. 

- Rà soát quy định hành chính, TTHC nhằm phát hiện quy định hành chính 

hoặc TTHC có vướng mắc, bất cập gây cản trở các hoạt động trong sản xuất, 

kinh doanh, kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định 

việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định hành chính và các 

TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các 

nguyên tắc về quy định TTHC theo quy định. 

2. Yêu cầu 
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Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng, đơn vị 

thuộc sở, công chức, viên chức và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm 

đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.  

II. Nội dung và thời gian thực hiện 

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

a. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ 

tuc hành chính năm 2022. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/01/2022. 

b. Tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tuc hành chính năm 2022, cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở  

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế 

hoạch rà soát, đánh giá các quy định, TTHC   

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

d. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Nội dung: Thực hiện theo kế hoạch do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. 

Thành phần tham dự: Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

tại Sở; lãnh đạo Văn phòng sở, cán bộ chuyên trách Bộ phận Một cửa; cán bộ 

giải quyết TTHC tại các phòng, đơn vị liên quan, Thanh tra. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2022 

đ. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, các 

báo cáo đột xuất, chuyên đề. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và đột xuất. 

2. Kiểm soát chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

a. Đánh giá tác động thủ tục hành chính, tinh toán chi phí tuân thủ TTHC 

và lấy ý kiến tham gia quy định, TTHC. 
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Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b. Trình thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị được giao chủ trì dự thảo văn bản có 

quy định về TTHC. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Kiểm soát công bố, công khai thủ tục hành chính 

a. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở GTVT 

Rà soát, lập danh mục trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

b. Kiểm soát chất lượng và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c. Công khai thủ tục hành chính tại nơi giải quyết TTHC, cổng TTĐT của 

sở, của tỉnh 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

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

định thủ tục hành chính. 

a. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các nhân, tổ chức về 

quy định thủ tục hành chính 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b. Trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Kiểm soát việc giải quyết TTHC 
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a. Thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b. Kiểm soát việc giải quyết TTHC 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia     

Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

6. Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

7. Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; tập trung 

thực hiện các nội dung đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

8. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp 

Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

9. Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

a. Thường xuyên kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở, 

phát hiện, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế: 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Văn phòng sở. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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b. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh về công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính tại Sở GTVT. 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Văn phòng sở  

Đơn vị phối hợp: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022. 

9. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính 

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định TTHC 

Đơn vị chủ trì:  Văn phòng sở.  

Đơn vị phối hợp: các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022 

b. Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC 

Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc (lĩnh vực thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị nào thì phòng, đơn vị đó có trách nhiệm 

xây dựng phương án đơn giản hóa). 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng sở 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022 

10. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về TTHC của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh trên địa bàn Hà Nam  

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

11. Thực hiện quy chế, quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

12. Thực hiện công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

13. Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác kiểm soát TTHC 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng sở, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan 

trực thuộc sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

14. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan. 
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Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 01 năm và đột 

xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở chuyên ngành. Trung tâm đăng kiểm 

PTGTVT, phòng Quản lý Vận tải, PT&NL, phòng Quản lý Kết cấu HTGT tổng 

hợp số liệu định kỳ quý và năm gửi về sở GTVT (qua Văn phòng) trước ngày 18 

tháng cuối quý và trước 18/12/2022 để Văn phòng tổng hợp, tham mưu cho sở 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định.    

III. Phân công nhiệm vụ: 

1. Văn phòng sở 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của 

Sở GTVT trước 30/01/2022. 

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra 

các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về rà 

soát, giải quyết TTHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu bố trí 

nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định. 

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan 

thực hiện nghiêm các quy định về việc kiểm soát TTHC theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc liên quan 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở căn cứ Kế 

hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, thời gian theo yêu cầu, quy 

định; báo cáo kết quả thực hiện về lãnh đạo Sở (qua Văn phòng) theo chế độ 

thông tin báo cáo. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiêm túc chấp hành 

và thường xuyên cập nhật các TTHC, văn bản, biểu mẫu mới ban hành; tiếp tục 

rà soát bộ TTHC đã có và sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ TTHC khi có văn bản 

mới thay thế. 

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các nhân, tỏ chức về quy định 

hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý; Thường xuyên kiểm tra cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hiện TTHC; kịp thời chấn chỉnh những tồn 

tại, hạn chế, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các phòng ban, đơn vị, 

các tổ chức đoàn thể phản ánh kịp thời về lãnh đạo Sở (qua Văn phòng) để kịp 

thời chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;                      (để b/c)   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo sở (chỉ đạo) 

- Các phòng, ĐVSN (t/h); 

- Lưu VT, VP. 

                   GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
Đặng Trọng Thắng 
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