
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Kế hoạch rà 

soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 trên địa bàn thị trấn Vũ Quang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VŨ QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 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; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN VŨ QUANG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, 

sử dụng, khai thác Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Vũ Quang về việc ban hành  Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện 

cơ chế một cửa,một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Kế 

hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện Vũ Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị 

trấn Vũ Quang về cải cách hành chính thị trấn Vũ Quang năm 2022; 

Xét đề nghị của Văn phòng- Thống kê thị trấn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính năm 2022 trên địa bàn thị trấn Vũ Quang.  

Điều 2. Nội dung thực hiện  

Theo Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng -Thống kê chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với ngành có 

liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ 

trợ tài liệu tuyên truyền cho Văn hóa- Xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc 

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

thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan hành ch nh Nhà nước 

các cấp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Ch nh phủ; 

thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Ch nh phủ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy 

ban nhân dân thị trấn, Văn phòng UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

 2. Các ngành chuyên môn  thị trấn chủ động thực hiện Kế hoạch này; xây 

dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Kế hoạch rà soát, 

đơn giản hóa TTHC năm 2022. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức 

đoàn thể,  các tổ chức xã hội trên địa bàn thị trấn hưởng ứng, phối hợp thực hiện 

và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Quyết định này.   

 4. Văn hóa- Xã hội phối hợp với các ngành, tổ chức, cá nhân được giao 

nhiệm vụ trong Kế hoạch kịp thời thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh 
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nghiệp về nội dung, kết quả triển khai các nhiệm kiểm soát TTHC và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

5. Kế toán- Ngân sách tham mưu bố tr  kinh ph  bảo đảm thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;  

Văn phòng-Thống kê; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Văn phòng UBND huyện; 

- TTr Đảng ủy; TTr HĐND thị trấn; 

- UB MTTQ VN thị trấn và các tổ chức đoàn thể; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị trấn; 

- CBCC thuộc UBND; 

- Lưu: VT, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Duy Đạt 
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Phụ lục I 
NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND thị trấn) 
 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

I 
Công tác chỉ đạo điều hành kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử 

1 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm 

soát TTHC và thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử. 

VP-TK 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Quyết định, Kế hoạch được 

ban hành. 

Tháng 03 

năm 2022 

2 

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các 

ngành chuyên môn thuộc UBND thị 

trấn  thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử.  

VP-TK 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Các văn bản chỉ đạo. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

3 

Rà soát, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch số 90/KH-UBND ngày 

9/8/2021 của UBND huyện về triển 

khai thực hiện Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC 

trên địa bàn huyện. 

VP-TK 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Các văn bản chỉ đạo. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

II Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính 

1 

Triển khai thực hiện rà soát và kiến 

nghị cắt giảm tối thiểu 10% số quy 

định và cắt giảm tối thiểu 10% chi 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

VP-TK 

Các TTHC được đề xuất cắt 

giảm tối thiểu 10% số quy 

định và cắt giảm tối thiểu 

 

Tháng 3 đến 

tháng 7 năm 
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TT Nội dung công việc 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

ph  tuân thủ của các TTHC do đơn vị 

tổng hợp trong Kế hoạch rà soát, 

đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã ban hành. 

trấn 10% chi ph  tuân thủ. 2022 

2 

Xây dựng báo cáo phương án đơn 

giản hóa TTHC, trình lãnh đạo gửi 

Ủy ban nhân dân huyện 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

VP-TK 

Báo cáo phương án đơn giản 

hóa của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã được phê 

duyệt. 

Tháng 7 

năm 2022 

3 

Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, 

đơn giản hóa TTHC gửi về trình 

UBND huyện phê duyệt gửi Văn 

phòng UBND tỉnh. 

VP-TK 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Báo cáo kết quả rà soát, đơn 

giản hóa TTHC; gửi 

VPUBND huyện 

Quý IV năm 

2022 

III Kiểm soát việc công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương 

1 

Cập nhật công bố Danh mục, quy 

trình nội bộ các TTHC do các Sở, 

ngành công bố sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ. 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

VP-TK 

Công bố Danh mục, quy 

trình nội bộ giải quyết 

TTHC. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

Phát hiện các TTHC chưa 

công bố hoặc có sự khác biệt 

giữa nội dung công bố với 

văn bản pháp luật quy định 

về TTHC, kịp thời kiến nghị 

cấp có thẩm quyền công bố 

sửa đổi, bổ sung. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

2 

Tối thiểu 30% số TTHC nội bộ giữa 

cơ quan hành ch nh nhà nước được 

rà soát xây dựng thành quy trình nội 

bộ và công bố, công khai, cập nhật 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

VP-TK 

- Rà soát các TTHC nội bộ  

- Quyết định công bố Danh 

mục, quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 
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TT Nội dung công việc 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

kịp thời. 

3 
Cập nhật hồ sơ, công khai TTHC lên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 
VP-TK 

Văn phòng 

UBND tỉnh-

huyện; Trung 

tâm CB-TH tỉnh 

Nhập hồ sơ, công khai TTHC 

lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

4 Tổ chức niêm yết, công khai TTHC. 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

VP-TK 

Tổ chức thực hiện niêm yết, 

công khai các TTHC tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả; trên trang thông tin điện 

tử của địa phương 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

IV Tự kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC   

1 

Tự kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết TTHC tại địa phương theo 

kế hoạch Cải cách hành ch nh, kế 

hoạch tự kiểm tra, giám sát việc giải 

quyết TTHC gắn với thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông, 

thực hiện TTHC trên môi trường 

điện tử và ý kiến chỉ đạo điều hành 

của UBND thị trấn, Chủ tịch UBND 

thị trấn. 

VP-TK; Đoàn 

kiểm tra 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Thực hiện theo kế hoạch 

hoặc đột xuất; 

Báo cáo kết quả tự kiểm tra 

công tác kiểm soát TTHC và 

thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện 

tử gửi Văn phòng HĐND - 

UBND huyện tổng hợp báo 

cáo UBND huyện, Văn 

phòng UBND tỉnh. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

V Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định 

1 

Tổ chức việc tiếp nhận, phân loại và 

chuyển phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành 

ch nh do Văn phòng Ch nh phủ 

VP-TK;  

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Phân loại, chuyển phản ánh, 

kiến nghị đến cơ quan có 

thẩm quyền xử lý; đôn đốc, 

kiểm tra và kịp thời báo cáo 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 
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TT Nội dung công việc 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

chuyển trên Hệ thống Cổng dịch vụ 

công hoặc tự tiếp nhận của cá nhân, 

tổ chức. 

UBND huyện, Văn phòng 

UBND tỉnh việc xử lý phản 

ánh, kiến nghị. 

2 

Xử lý kịp thời các phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành ch nh theo quy định tại 

Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh. 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

VP-TK 

Báo cáo kết quả xử lý phản 

ánh, kiến nghị gửi đối tượng 

phản ánh, kiến nghị và công 

khai trên Hệ thống phản ánh, 

kiến nghị của Ch nh phủ. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

VI Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC 

1 

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác 

kiểm soát TTHC; tăng cường xây 

dựng các tin, bài về công tác kiểm 

soát TTHC trên địa bàn 

VH-XH; Các 

ngành chuyên 

môn thuộc 

UBND thị trấn 

 

VP-TK 

Xây dựng các tin, bài viết 

tuyên truyền về công tác 

kiểm soát TTHC; đặt các 

bảng pano, áp ph ch có nội 

dung tuyên truyền về công 

tác kiểm soát TTHC tại một 

số địa điểm trên địa bàn thị 

trấn. 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

 

2 

Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có 

liên quan đến công tác kiểm soát 

TTHC lên Trang thông tin điện tử thị 

trấn.  

VH-XH; Các 

ngành chuyên 

môn thuộc 

UBND thị trấn 

 

VP-TK 

Tin, bài được cập nhật lên 

Trang thông tin điện tử thị 

trấn. 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

 

VII Công tác khác 

1 

Triển khai các Chương trình, Đề án, 

Dự án về kiểm soát TTHC do Tỉnh, 

huyện  ban hành. 

VP-TK;  

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

Văn bản chỉ đạo, triển khai 

thực hiện. 

 

Thường 

xuyên trong 
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TT Nội dung công việc 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

trấn năm 2022 

 

2 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

theo quy định tại Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh. 

VP-TK;  

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Các báo cáo theo quy định. 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

3 

Tổ chức học tập kinh nghiệm về 

chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC tại các đơn vị 

khác. 

VP-TK;  

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

Báo cáo kết quả học tập kinh 

nghiệm. 

Theo kế 

hoạch cụ thể 

4 

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng 

kiến cải cách hành ch nh, cải cách 

TTHC. 

Các ngành 

chuyên môn 

thuộc UBND thị 

trấn 

 

VP-TK 

Sáng kiến cải cách hành 

ch nh, cải cách TTHC trình 

UBND huyện phê duyệt. 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

                                                                                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
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       Phụ lục II 

     NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND thị trấn) 
 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

  1 

Tối thiểu 70% hồ sơ giải quyết 

TTHC được luân chuyển trong nội 

bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết hoặc các cơ quan có liên 

quan được thực hiện bằng phương 

thức điện tử. 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

VP-TK 
Số hồ sơ được luân chuyển 

bằng phương thức điện tử. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

   2 

Số hóa kết quả giải quyết TTHC 

đang còn hiệu lực và có giá trị sử 

dụng thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 

tương ứng là 40%, 35% số hồ sơ 

tiếp nhận của cấp xã. 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

VP-TK 

Các hồ sơ TTHC được số 

hóa trên Hệ thống dịch vụ 

công. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

  3 

Triển khai thực hiện 100% TTHC 

trên địa bàn thị trấn có đủ điều kiện 

được cung cấp trực tuyến mức độ 3. 

Trong đó,  t nhất 50% TTHC được 

t ch hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. 

  

- Báo cáo rà soát các 

TTHC có đủ điều kiện 

được cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 

gửi Văn phòng huyện 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

  4 

100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý 

được cập nhật, quản lý và tổ chức 

thực hiện trên hệ thống phần mềm 

một cửa của thị trấn. Tối thiểu 40% 

TTHC có phát sinh hồ sơ được triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3. Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC thuộc 

danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 được tiếp nhận và thụ lý 

(không bao gồm DVC trực tuyến 

của cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn). 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

VH-XH, VP-TK 
Số hồ sơ giải quyết trực 

tuyến mức độ 3. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

  5 

Tiếp tục triển khai giai đoạn I của 

Đề án th  điểm chuyển giao một số 

nhiệm vụ hành ch nh công thực 

hiện qua dịch vụ bưu ch nh công 

 ch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

VH-XH, VP-TK 

Các hồ sơ TTHC của địa 

phương chuyển giao cho 

Bưu điện tiếp nhận.  

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

 

6 

Mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp về giải quyết TTHC 

đạt tối thiểu 90%, riêng các lĩnh vực 

đất đai, LĐTB&XH, TP-HT  đạt tối 

thiểu 85%. 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

VP-TK 
Văn bản xin lỗi vì để chậm 

giải quyết TTHC. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 

7 

Cử CBCC tham gia tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC  

Văn phòng HĐND 

- UBND huyện 
VP-TK Các lớp tập huấn. 

Quý I, II 

năm 2022 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Dự kiến sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

8 

Tuyên truyền, phổ biến việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

VH-XH  VP-TK 

Nghị định được tuyên truyền 

rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

9 

Tối thiểu 30% TTHC có yêu cầu 

nghĩa vụ tài ch nh, được triển khai 

thanh toán trực tuyến, trong số đó tỷ 

lệ giao dịch thanh toán trực tuyến 

đạt từ 20% trở lên. 

Các ngành chuyên 

môn thuộc UBND 

thị trấn 

 

 BPMC thị trấn 

- Giải pháp kỹ thuật đáp 

ứng giao dịch và thanh toán 

trực tuyến. 

- Số TTHC có yêu cầu 

nghĩa vụ tài ch nh, được 

triển khai giao dịch thanh 

toán trực tuyến. 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

 
                                                 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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Phụ lục III 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIAN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-UBND ngày 08  tháng 03  năm 2022 của UBND thị trấn) 

1. Nội dung, phương pháp thực hiện và kết quả đạt được: như phần II, Phụ lục I 

2. Lĩnh vực, tên/nhóm TTHC, cơ quan thực hiện: lựa chọn 5 TTHC/02 lĩnh vực để thực hiện, cụ thể:  

 

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực hiện rà soát Thời gian thực hiện rà soát 

Chủ trì Phối hợp Bắt đầu Hoàn thành 

I Lĩnh vực LĐTB&XH 

1 

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh ph  chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

Bảo trợ xã hội 

Công chức VH-

XH( Lao động 

TB&XH) 

VP-TK 15/3/2022 20/6/2022 

2 

Hỗ trợ chi ph  mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã 

hội thường xuyên tại cộng đồng 

Bảo trợ xã hội 

Công chức VH-

XH( Lao động 

TB&XH) 

VP-TK 15/3/2022 20/6/2022 

3 

Hỗ trợ kinh ph  chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao 

gồm cả người khuyết tật đặc biệt 

nặng) 

Bảo trợ xã hội 

Công chức VH-

XH( Lao động 

TB&XH) 

 

VP-TK 15/3/2022 20/6/2022 

II Tư pháp 

1 Cấp bản sao tr ch lục hộ tịch Hộ tịch TP-HT VP-TK 20/3/2022 20/5/2022 

2 
Thủ tục thay đổi, cải ch nh, bổ sung 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 
Hộ tịch TP-HT VP-TK 20/3/2022 20/5/2022 
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