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Q Ư YÉT ĐỊNH
về việc ban hành Ke hoạch Kiềm soát (hú tục hành chinh nãm 2021

cùa Bộ Nội vụ

BỌ TRƯỞNG B ộ  NỘI v ụ

Càn cử Nghị itịnh sổ  34/20I7/ND-CP ngày 03/4/2017 của Chinh phủ Quỵ 
(tịnh chirc nâng, nhiệm vụ, (Ịuvền hạn và cơ  cẩu tó  chức của Bộ Nội vụ;

Căn cử  Nghị định sổ  63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 của Chinh phù vè 
kiếm soát thù tục hành chinh:Càn cử Nghị định so 4H/201Ì/ND-CP tỉỊỊÌiy 
¡4 /5 /20!3 cùa Chinh phù sửa đôi. hô sung một sỏ điều cùa các Nghị định liên 
quan den kiêm soát thù tục hành chinh; Cản cứ Nghị (ỉịnlt sổ  92/2017/ND-CP 
ngàv 07/8/2017 cùa Chinh phũ sứa đổi, hồ sung một so  điều cùa các Ng/tị 
định liên quan đến kiểm soát thu tục hành chình;

Cản cử Thòng tư sổ 0Ỉ/2020/TT- VPCP ngày 21/10/2020 cùa Bộ trưởng. 
Chù nhiệm Vân phỏng Chinh phũ Quy (tịnh chê độ bảo cảo định kv và quàn 
lý. sir dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cảo của Vãn phỏng Chinh phũ;

Cân cử  Thòng tư số  02 /2017/TT-VPCP ngày 31 /10 /20 /7  cùa ỉiộ trưởng, 
Chú nhiệm Vàn pliòng Chinh phù hưởng dan về nghiệp vụ kiêm soá t thủ tục 
In)IIlì chính;

Theo (ỉề nghị cùa Chảnh Văn phòng Bộ.

Q U Y É T  ĐỊNH:

Diều I. Ban lìành kèm theo Quyểt định này Ke hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chinh năm 2021 cùa Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyct dịnh này có hiệu ẲựCithi hành kể từ ngày ký.

Diều 3. Chánh Vãn phỏng Bộ, Lành đạo các d(m vị thuộc, trực thuộc Bộ, 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hãnh Ọuyêt định này./.

Nơi nhận:
- Nhu Đicu 3;
- C ục Kiém soái TTHC, V ấn phòng chinh phu;
- Bi» trưủng(dé b'c);
- Các d/c Thử truimg;
* Trung tâm thông lin  (đỏ đáng túi):
- Lưu: VT, VI* (VTLT&KSTTMC).
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K É  IIOẠCII
K iếm  soá! thú tục liàn li ch ín h  năm  2021 c iia  Bộ N ội vụ

(Kèm theo Quyết (tịnh sổ  2 /QĐ-BNV ngày 04 tháng 01 nãm 2 0 2 ì
cùa íìộ Inrởtig Bộ Nội vụ)

I. M Ụ C  DỈCII. Y Ê U  CÀU

1. M ục (lích

- Triển khai và thực hiện hiệu qua công tác kiểm soái thù lục hành chinh 
trên phạm vi quan lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đảm báo công khai, minh bạch 
các thõng tin về thú tục hành chỉnh nham tạo điểu kiện thuận lợi cho các cả 
nhân, tố chức ticp cận và thực hiện.

- Tăng cường trách nhiộm cua dội ngù cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động Bộ Nội vụ trong hoạt dộng kiêm soát thu lục hành chinh.

- Rà soát đe xây dựng phương án dơn gian hóa thu tục hành chinh thuộc thấm 
quyển, lập danh sách nhùng quy định, tlìii tục hành chinh cẩn sửa dõi. bắ sung, thay 
thế hoặc bài hò kicn nghị cấp trên xem xét điều chinh theo đúng quy định.

- Huy động sự tham gia cua tô chức, cả nhân, doanh nglìiộp trong việc tìm 
hiểu, nám vững các quy định về thủ tục hànlì chinh, tăng cưởng sự  giám sát đối 
với việc giai quyết thu tục hành chinh tại các cơ quan hành chinh nhà nước; bao 
đâm minh bạch, khảch quan, còng băng, kịp thời, không gây phiền hà cho cả 
nhân, tô chức khi thực hiện thủ tục lìànlì chính.

2. Yêu cầu

- Công tác KSTTHC phải được thực hiện thường xuyên, licn tục. nghiêm  
túc, đàm bào dúng thời gian quy định.

- Xác định rõ trách nhiệm cua các cơ  quan, đơn vị thực ỉiiộn các hoạt dộne 
KSTTHC. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phan ánh. kiến nghị cua cá nhản, 
tó chức vè các quv định TTHC; kịp thời chan chinh nhừng hành vi vi phạm của 
cán bộ. công chức trong quá trinh giải quyết TTHC.

- Đê xuất cấp có ihãm quyên sửa đôi nhùng quy định TTHC không cỏn phù 
hợp, gây khó khãn, can irư cho công dân, tỏ chức khi thực hiện TTI1C.

- Thực hiện nghicm túc các nhiệm vụ được giao, phát huy tính sáng tạo 
của cán bộ. công chức và tăng cường sự phổi hợp giữa các cơ  quan, đơn vị 
thực hiộn nhiệm vụ kiểm soát thu tục hành chính; gan công tác kiểm soát thù 
tục hành chinh với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. xếp loại thi đua, 
khen thưởng.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT Nội dung Thòi gian thực hiện
Đnrn vị 
chú trì 

tllực hiện

Dim vị 
phoi họp 
thuc hiện

1. Công lác chi đạo, diều hãnh

1. Xây dựng Kê hoạch kiêm soát 
TTHCnăm 2021 Tháng 1/2021 Văn phòng Bộ Các đơn vị 

có TTIỈC
II. Dúnh giá tác (Iôn«Ị thu tuc hành chinh trong dự thăn vãn han qu\ nham pháp luât

2 Diinli giã tác động quy dịnh vẻ 
TTIỈC

Theo Chương trinh 
xây dựng và ban 
hành VBQPPL năm 
202 í

Cơ quan chu 
trì soạn thảo 
VBQPPL

Ván phòng 
Bộ

III. Công hô. công khai thủ (ục hành chinh

3.

Xây dựng dự thảo Quyct định 
công hố TTHC ban hãnh, sửa 
đổi. bố sung, ihay thổ hoặc 
bài bo TTHC thuộc phạm vi 
quăn lý nhà nước cùa lỉộ Nội 
vụ

Theo quy định tụi 
Thùng lư sỏ 
02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017

Các dưn vị cỏ 
TTHC

Văn phòng 
Bộ

4.

Công kliai TTHC’ trên Cóng 
thòng tin điện tử Bộ Nội vụ, 
Còng thông tin điện lử cũa 
Chính phu vả đăng tái trên 
Cơ sơ dừ liệu Quổc gia vê 
TTHC

Sau khi Ọuycl định 
công bố được ban 
hành

Vãn phòng Iỉộ
Các đơn vị 
có TTHC

IV. Rà soái, đom uiãn hỏn TTHC

5. Xây dựng Kc hoạch rã soát, 
dan giàn hóa TTIỈC nãm 2021 Tháng 2/2021 Văn phỏng Bộ Các đơn vị 

có TTIỈC

6.
Triên khai rả soài, căi giâm, 
đơn giãn hỏa các TTHC cùa 
Bộ Nội vụ

Tháng 4-6/2021 Các đom vị cỏ 
TTHC

Vàn phòng 
Bộ

7. Kiêm tra, đảnh giá. tông hợp 
két qua rà soát Tháng 7-9/2021 Văn phỏng Bộ Cảc đơn vị 

cổ TTHC

8.
Xây dựng dự tháo Quyét định 
thòng qua phương ãn đơn gian 
hóa và trình Lành dạo Bộ

Tháng 8-10/2021 Các đơn vị cỏ 
TTHC

Văn phông 
Bộ

9.

Nhập vào CSDLỌG vè TTHC 
các TTHC dược đơn giãn hóa 
nảm 2020 và dề nghị Vân 
phông Chinh phu công khai 
trẽn Công thõng tin cliựn tir 
Chinh phu

Tháng 8- 10/2021 Vàn phòng lỉộ Các đan vị 
có TTHC

V. Ticp nhận hồ sơ, giãi quyết T 'HC

10.

Tỏ chức thực hiện ticp nhện 
lìồ sơ, giải quyct TTMC Ihco 
cơ chế một cửa, một cừa liên 
ihông

Thường xuyên Văn phòng Bộ
Các đơn vị 
có TTHC
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II.

Táng cường trảch nhiộm phôi 
hợp giíra các cơ quan cỏ thấm 
quyền trong giai quyct TTHC; 
thực hiện phương thức phôi 
hợp tiêp nhận. irà kci quả giãi 
quyct TTHC qua dường bưu 
chính

Thưởng xuycn
Các (lơn vj cỏ 
TTHC Văn phòng 

Bộ

VI. Kiêm tra, kicni soát việc thực hiện TTIIC

12.

Xây dựng Kê hoọch; tò chức 
kicm tra việc thực hiện kiêm 
soát TTHC cua cảc đom vị 
thuộc, trực thuộc lìộ.

Tháng 7- 10/2021 Vân phông Bộ Các dơn vị 
có TTHC

VII. Ticp nhận, xử lý phàn ánh. ki«Én nghị vê uiãi quyết TTHC

13.

Tiêp nhộn, nghiên cứu và phân 
loại cảc phan ảnh. kiến nghị 
cua cả nhãn, tỏ chức về quy 
(lịnh hành chinh thuộc pliạni 
vi. thâm quyền quan lý cua Bộ 
Nội vụ

Thưởng xuyên Các đơn vị có 
TTHC

Văn phòng 
Bộ

14.
Xử lý. tni lời các phản ánh. kicn 
nghị vê quy định, TTHC theo 
quy định

Thường xuyên Các đơn vị có 
TTHC

Vản phòng 
Bộ

15.
Tỏ chức dõi thoại với cá nhân, 
tố chức vẻ giai quyết TTHC 
khi cần thiềl

Thưởng xuyên Các đơn vị cỏ 
TTHC

Văn phòng 
Bộ

16. Công khai kêt quà xứ lý phan 
ánh. kiến nghi Thường xuycn Vãn phông Bộ Các dơn vị 

CÓTTHC
V ill. Tô chức táp huân, hội Ihão

17.

Tỏ chức hội nghị lộp huân 
nghiệp vụ kiêm soát TTHC 
cho các dim vị thuộc vã trực 
thuộc Bô

Tháng 4/2021 Vãn phòng Bộ Các đon vị 
cổ TTIỈC

IX. Thực hiện CÔI1«» lác truyền thủ nu phục vụ kiêm soát TTIIC

18.

Tuyên truyẽn. luìng cao ý thức 
của dội ngũ CB. cc. v c  & 
NLĐ Bộ Nội vụ vổ công tác 
củi cách TTHC nôi chung, 
còng tác kiêm soảt TTHC nói 
riêng

Thưởng xuyên Vân phỏng Bộ Các dơn vị 
có TTHC

X. Chê dộ thòng tin. báo cáo

19.

Bảo cáo định kỹ theo quy cỉịnli 
về tinh hinh. kct quá hoạt 
động kiểm soát TTI ỈC của Bộ 
theo U11V. nám

Theo quy djnh tại 
Thông lư sổ 
01/2020/TT-VPCP 
ngày 21/10/2020

Vãn phông Bộ Các dem vị 
CÓ TTHC

XI. ủ n g  dụng công nghệ thône Ironu kiêm soát TTHC

20.
Thực hiện cơ chê “một cửa", 
"một cửa liên thông’*; tiing 
cưởng ửng dụng công nghệ

Thưởng xuycn Các dơn vị cỏ 
TTHC

Văn phòng 
Bộ
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thông (in trong giai quyêt 
TTHC; triẻn khai dịch vụ cõng 
mức độ 3. mirc ctộ 4

21.

Dây mạnh thực hiện giai quyci 
ITIỈC' trẽn mỏi trường điộn lir 
theo quy định tụi Nghị định 
45/2020/NĐ-CP ngày 
08/4/2020 của Chính phủ

Thưởng xuycn Vãn phòng Bộ Các đơn vị 
cổ TTIỈC

III. T Ỏ  C H Ừ C T H Ự C  HIỆN

1.Trên cơ  sơ Ke hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021 cua Bộ Nụi vụ, các đơn 
vị thuộc và trực thuộc xây dựng kc hoạch hoạt động kicm soát TTHC của đơn 
vị, gửi Vãn phỏng Bộ de theo dõi, đôn đốc thực hiện.

2. Các dơn vị chú tri chú dộng thực nhiệm vụ được giao tại Kẻ hoạch, các 
đơn vị liên quan cỏ trách nhiệm phối hợp với dơn vị chú tri trien khai thực hiện 
các nội dung.

3. Văn phòng Bộ theo dõi. đôn đốc triển khai viộc thực hiện Kc hoạch này. 
Định kỳ chậm nhất ngảv 16 cùa tháng cuối quý. cuối năm. các đơn vị cỏ  TTHC 
gửi báo cáo VC Vãn phònu Bộ dè tổng hựp. báo cảo Uộ trưưnu xem xct, phê 
duyệt gửi Vãn phỏng Chinh phủ./.


