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Gỉám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25 ứiáng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân huyện (HĐND) về chưomg trình giám sát năm 2020; Chưong trình
số 11/Ctr-HĐND ngày 01 ứiáng 4 năm 2020 của Thường trực HĐND, điều hòa
giám sát năm 2020. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch
giám sát, gồm những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Đánh giá việc thực hiện cơ chế ứiực hiện một cửa, một cửa liên thông ứong
giải quyết ứiủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân tìieo Nghị định 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; về quá trình, thời gian giải quyết ứiủ tục hành
chính; sự phối họp giữa các cơ quan có tíiẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành
chính. Ghi nhận việc làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá
ừình thực hiện, từ đó có những kiến nghị, đề xuất cơ quan có ứiẩm quyền xem xét,
giải quyết để khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm giải quyết thụ tục hành
chính cho công dân ngày càng tốt hơn
2. Yêu cầu

- Đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đúng, báo cáo đầy đủ, kịp ứiời các nội
dung ứieo kế hoạch và đề cương giám sát; bố trí ứiời gian, địa điểm và thành phàn
làm việc với Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Giám sát ứiực hiện nhiệm vụ.
- Hoạt động của Đoàn Giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình
thường của cơ quan chịu sự giám sát, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN GIÁM SÁT
•

^

•

1. Nộỉ dung giám sát

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên tìiông theo Nghị định
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện (có đề cương báo cáo kèm
theo).

2. Đối tượng gỉám sát
- Giám sát trực tiếp: UBND huyện, ƯBND xã Hàm Ninh.
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3. Thòi gian giám sát: Từ ngày 24/4 đến 29/4/2020
(Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giở 00phúty buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút)
III. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên
môn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan nội dung giám sát và UBND

huyện, ƯBND xã Hàm Ninh là đơn vị chịu sự giám sát, để nghe báo cáo bằng văn
bản (ứieo nội dung đề cương đoàn gởi); ứiành viên Đoàn giám sát trao đổi làm rõ
những nội dung có liên quan, lãnh đạo UBND huyện, UBND xã là đơn vị chịu sự

giám sát có trách nhiệm giải trình, làm rõ những vấn đề do Đoàii đặt ra, cung cấp
những tài liệu, hồ sơ có liên quan (khi càn thiết) cho Đoàn giám sát ứieo quy định.
Trưởng đoàn nhận xét buổi làm việc.
IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Đối vói Đoàn gỉám sát
Xây dựng đề cương báo cáo và triển khai quyết định ứiành lập đoàn, thông
báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho đơn vị chịu sự giám sát theo quy
định. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sảt, Đoàn giám sát
hảo cáo kết quả giám sát để Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định.
- Ngày 17/4/2020 (thử sáu), Đoàn giám sát họp đoàn triển khai quyết định
thành lập đoàn, kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên ứiông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trên
địa bàn huyện.

- Ngày 17/4/2020 (thứ sáu), Đoàn giám sát tổ chức ữiển khai Quyết định,
Kế hoạch đến đơn vị chịu sự giám sát.

- Đoàn giám sát nhận báo cáo bằng văn bản của ƯBND huyện và UBND xã
Hàm Ninh chậm nhất ngày 23/4/2020 (thử năm).
- Đoàn giám sát làm việc trực tiếp đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên
môn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan nội dung giám sát và UBND
huyện, UBND xã Hàm Ninh (cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát
khi càn ).
- Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn báo cáo kết quả giám sát theo quy định.
- Thành viên Đoàn giám sát chủ động bố trí thời gian để tham gia đầy đủ
Đoàn giám sát theo Kế hoạch.
2. Đối với UBND huyện, ƯBND xã Hàm Ninh và Văn phòng HĐND ƯBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

* Đoàn làm việc vói VP HĐND — UBND huyện và các cơ quan chuyên
môn: Đoàn giám sát mời đại diện lãnh đạo các cơ quan và các tổ, bộ phận có liên
quan (địa điểm làm việc tại Văn phòng UBND huyện).
* Đoàn làm vĩệc với UBND xã Hàm Ninh: Đoàn giám sát mời đại diện

lãnh đạo UBND xã Hàm Ninh, các tổ chuyên môn tham mưu liên quan, Đại diện
lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND xã, UBMTTQVN xã cùng dự ( Đoàn nhờ ƯBND xã

mời giúp thành phần làm việc ở xã ); Địa điểm làm việc tại ƯBND xã Hàm Ninh.
* Đoàn làm việc với UBND huyện: Đoàn giám sát mời đại diện lãnh đạo
đại diện UBND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phụ ừách

chỉ đạo trực tiếp bộ phận một cửa và đại diện các tổ chuyên môn tham mưu liên
quan, Đại diện TT Huyện ủy, ƯBMTTQVN huyện cùng dự; Địa điểm làm việc tại
ƯBND huyện.

Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Tú Anh - Nhân viên VP. HĐND và ƯBND
huyện (địa chỉ Email: ntanhDaC^kienmam.20v.vn hoặc ĐT: 0944528188^.

Nhận được Kế hoạch, đề nghị cơ quan chuyên môn có liên quan và đơn vị
chịu sự giám sát có trách nhiệm cung cấp các văn bản và tài liệu liên quan nội
dung giám sát, xây dựng báo cáo chính ứiức gửi cho Đoàn giám sát và tạo điều
kiện cho Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện hoàn thành nhiệm vụ ứieo
kế hoạch./.
Nơỉ nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
-ƯBMTTQ huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
CHỦ TỊCH

w

(Quyết định số: 04/QĐ-HĐND ngày 16/4/2020)
-UBNDxãHàmNiiứi;

-VP HĐND và UBND huyện, các phòng ban

chuyên môn cấp huyện;
- LĐVP, Tổ QTLT, BBT, Tú Anh;
- Lưu: VT,ngtaĩứi.
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Việc thực

một cửa liên thông theo Nghị định

61/2018/NĐ-Gfeỹi^^lS:^^íul8 của Chính phủ trên địa bàn huyện

(kèm theo Kể hoạcỀÌỀíầ^ỉỉĐND ngày 16/4/2020 của.TTHĐND htiyện)
A. ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYÊN

I. Đặc đỉểm tình hình

1. Khái quát tình hình chung về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện.
2. Đánh giá chung những ứiuận lợi khó khăn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ
và ừả kết quả ứiời gian qua.
11. Kết quả thực hiện
1. Tham mưu cho ƯBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến

và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định này như thế nào (nêu số cuộc, số lượt
tuyên truyền, văn bản cụ thể hóa ứiực hiện Nghị định). Việc sắp xếp, kiện toàn Bộ
phận Tiếp nhận và ừả kết quả được quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này.
2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) được tiếp nhận giải
quyết bao nhiêu lĩnh vực hành chính (nêu cụ ứiể từng lĩnh vực, kể cả ứiủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp huyện, thủ tục
hành chính ngành dọc đóng tại địa phương được Chính phủ quy định tiếp nhận và

trả kết quả tại Bộ phận Một cửa). Việc niêm yết thủ tục hành chính công khai, mẫu
biểu hướng dẫn công dân hoàn ứiiện hồ sơ.

3. Việc thực hiện quy trìrửi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan để giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (đáiứi giá những
thuận lợi, khó khăn).

4. Kết quả tiếp nhận và ừả hồ sơ: về tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn, trễ hẹn và hồ sơ
tồn (nêu cụ tìiể từng lĩnh vực và phân tích nguyên nhân hồ sơ ừễ hẹn, hồ sơ tồn).
Việc thực hiện xin lỗi người dân đối với các hồ sơ trễ hẹn; Thực hiện đánh giá mức
độ hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính.

5. Đánh giá việc bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa, ứng dụng
công nghệ thông tin ừong giải quyết ứiủ tục hành chính; về bố ừí công chức các cơ
quan chuyên môn làm việc tại Bộ phận Một cửa; về trình độ năng lực, đạo đức
công vụ của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

6. Việc tiếp nhận, xử lý hoặc bậo cáo cơ qụan có thẩm quyền xử lý phản
ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ
phận Một cửa.
III. Nhận xét, đánh giá chung

- Những kết quả đạt được (đánh giá sự hài lòng của người dân ữong ứiời
gian qua).

- Những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc
- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
- Hướng khắc phục.

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
B. ĐÓI VỚI ƯBND XÃ HÀM NINH

I. Đặc điểm tình hình

1, Khái quát tình hình chung về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ trên địa bàn xã.

2. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn ừong quá ữình tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả thời gian qua.
II. Kết quả thực hỉện

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định này như
thế nào (nêu số cuộc, sổ lượt tuyên truyền, văn bản cụ ứiể hỏa thực hiện Nghị
định). Việc sắp xếp, kiện toàn Bộ phận Một cửa được quy định tại khoản 4 Điều 10
Nghị định này.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) đừợc tiếp nhận giải
quyết bao nhiêu lĩnh vực hành chính (nêu cụ thể từng lĩnh vực, kể cả thủ tục hành
chính ứiuộc thẩm quyền cấp huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã, thủ tục
hành chính ngành dọc đóng tại địa phương được Chính phủ quy định tiếp nhận và
trả kết quả tại Bộ phận Một cửa). Việc niêm yết thủ tục hành chính công khai, mẫu
biểu hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ.
3. Việc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và phối họp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan để giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (đánh giá những
thuận lợi, khó khăn).

4. Kết quả tiếp nhận và trả hồ sơ: về tỷ lệ hồ sơ đúng hẹii, trễ hẹn và hồ sơ
tồn (nêu cụ thể từng lĩnh vực và phân tích nguyên nhân hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ tồn).
Việc thực hiện xin lỗi người dân đối với các hồ sơ trễ hẹn; Thực hiện đánh giá mức
độ hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính.
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Nhận xét, đánh giá chung
- Những kết quả đạt được.

- Những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vưóng mắc
■ Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
- Hướng khắc phục.

IV. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
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