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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, 

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

thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 
 

 

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

kiểm soát thủ tục hành chính; 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 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 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; 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; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI KIỂM TRA 

1. Mục đích 

 Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

(TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại để đề xuất với cơ 

quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn những 

trường hợp tự đặt ra TTHC, các loại hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; 

chậm trễ trong việc giải quyết TTHC...; hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thống nhất, hiệu quả 

công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan 

cấp trên.  
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2. Yêu cầu 

Công tác kiểm tra phải được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền, 

quy trình; phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước 

đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo các nội dung, nguyên tắc kiểm tra theo đúng qui định tại Chương VII, 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

3. Phạm vi kiểm tra  

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên. 

- Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Kiểm tra tại văn phòng sở, 

ban, ngành và các đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục hành chính (nếu có). 

- Đối với UBND các huyện: Kiểm tra tại văn phòng UBND huyện và các 

phòng, ban chuyên môn trực thuộc. 

- Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Kiểm tra tại UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA  

1. Nội dung kiểm tra: (Tổng hợp số liệu từ Quý IV/2020 đến Quý II/2021)  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện  

- Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoạt 

động kiểm soát TTHC theo các nội dung sau đây: 

+ Cơ sở pháp lý của việc ban hành các văn bản; 

+ Thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

kiểm soát TTHC; 

+ Nội dung văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát TTHC về sự 

phù hợp, thống nhất với các văn bản pháp lý cao hơn. 

- Kiểm tra tình hình đôn đốc, tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC gồm: việc 

ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch có liên quan đến hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC (Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 15/12/2020 Kiểm soát, 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch 
số 206/KH-UBND ngày 29/4/2021 về triển khai dịch vụ công trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận 

hồ sơ trả kết quả giải quyết dịch vụ công tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 
207/KH-UBND ngày 29/4/2021 về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện 

https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=371524&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=371524&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://ubndlaocai.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=371524&xem=0&QL=xemdi&t=3
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cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai;  …); việc kiểm tra, việc thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công tác đào tạo, tập 

huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức; những 

vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). 

- Kiểm tra công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm: cán bộ, công chức đầu mối 

làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả "Một cửa"; chế độ cho cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm 

vụ, kiểm soát TTHC, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả "Một cửa"; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có). 

- Kiểm tra tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát thủ tục hành 

chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).  

b) Kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính và  

việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành 

chính của cơ quan chủ trì soạn thảo 

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động của quy định thủ tục hành 

chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo 

quy định tại Điều 10 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

 - Kiểm tra việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ 

tục hành chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

c) Kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính 

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thủ tục hành chính 

+ Kiểm tra việc thực hiện rà soát, xây dựng dự thảo công bố thủ tục hành 

chính theo quy định tại các  Điều 14, Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung và Chương II Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

+ Kiểm tra tính đầy đủ, tính chính xác, tính kịp thời đối với các dự thảo 

công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan. 

- Kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính  

+ Kiểm tra tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, 

dễ khai thác, sử dụng trong việc niêm yết các TTHC theo Quyết định công bố 

thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp 

nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 16, Điều 

17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa 

đổi, bổ sung và Chương III Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ. 
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+ Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc cập nhập, đăng tải dữ 

liệu TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên Cổng/ trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị… 

d) Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính  

- Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính dựa trên các văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định TTHC, nội dung thủ tục hành chính được niêm yết 

tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông tin công khai trên Cổng/trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trang thủ tục hành chính công của tỉnh, trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan thực hiện thực hiện 

TTHC, cán bộ, công chức được phân công thực hiện TTHC theo quy định tại 

Điều 18 và Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

đã được sửa đổi, bổ sung. 

e) Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

- Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Chương 

V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, 

bổ sung và Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Kiểm tra việc xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.  

- Việc xử lý kết quả rà soát, đánh giá; tình hình, kết quả thực thi phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê 

duyệt. 

g) Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính 

- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

theo quy định tại 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 

và Chương VI Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ. 

- Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

theo các nội dung: 

+ Việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử, số điện 

thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.  

+ Quá trình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính; trong thực hiện thủ tục hành chính. 

h) Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện kiểm soát thủ tục hành chính 
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- Kiểm tra kế hoạch và quá trình triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông 

về kiểm soát thủ tục hành chính (bao gồm cả truyền thông nội bộ và thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng); hoạt động tuyên truyền về việc đổi mới cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ 

thuộc địa giới hành chính, gắn với số hóa, chuyển đổi số… 

- Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ 

thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của 

tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 

của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, 

khai thác Hệ thông thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. 

i) Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC 

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật (kết quả thực hiện tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của cơ quan, đơn vị; hoạt động của 

hệ thống giám sát- đánh giá và sự đo lường sự hài lòng của người dân…). 

- Về xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục 

hành chính; việc triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ 

Hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate). 

- Việc tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông (Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ). 

- Việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; việc 

chi trả chế độ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận   “Một cửa” (nếu có). 

- Về trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa". 

- Tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

k) Kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch 206/KH-UBND và 

207/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh  

- Việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 206/KH-UBND và 

207/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh.  

- Dịch vụ công 

+ Danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4; danh 

mục dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải 

thích nguyên nhân không đủ điều kiện.  

+ Việc cấu hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã 

được phê duyệt trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. 

+ Số hồ sơ phát sinh trực tuyến. 
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+ Việc triển khai thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. 

- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

+ Việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

+ Tỷ lệ đơn vị cấp xã cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính (cấp huyện) 

- Việc rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng văn bản cần được số hóa; việc 

số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Một số nhiệm vụ cụ thể được phân công chủ trì tại Kế hoạch 206/KH-

UBND và 207/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh. 

2. Cách  thức kiểm tra  

a) Tự kiểm tra 

 Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra hoạt động kiểm 

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

quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý : 

-  Nội dung tự kiểm tra theo khoản 1 mục II Kế hoạch này. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra của đơn vị mình gửi về UBND tỉnh, 

để báo cáo Chính phủ theo quy định (nội dung này thể hiện trong báo cáo về 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý, năm của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương). 

- Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã không 

kiểm tra trực tiếp, Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu  của cơ 

quan, đơn vị.  

b) Kiểm tra trực tiếp 

- Thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan 

+ Đối với cấp tỉnh: Kiểm tra 04 sở, ngành (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Sở Y tế). Đoàn kiểm tra 

làm việc tại trụ sở cơ quan.  

+ Đối với cấp huyện: Kiểm tra 02 đơn vị UBND cấp huyện (UBND huyện 

Bảo Thắng và UBND huyện Bảo Yên). 

+ Đối với cấp xã:  Kiếm tra 02 - 03 đơn vị cấp xã tại 05 huyện (Bắc Hà, Si 

Ma Cai, Bảo Yên, Mường Khương, Bảo Thắng  

(Các cơ quan, đơn vị kiểm tra trực tiếp có Danh sách kèm theo). 

Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND cấp huyện và trụ sở một số đơn vị 

cấp xã được lựa chọn để tổ chức kiểm tra. 

+ Thời gian kiểm tra: Quý III và Quý IV năm 2021 (Lịch kiểm tra Văn phòng 

UBND tỉnh có văn bản thông báo, thời gian, chương trình kiểm tra cụ thể riêng). 
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- Trong trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 

Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

1. Thành phần đoàn kiểm tra  

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Trưởng đoàn); 

+ Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kiểm soát TTHC và các phòng, đơn vị có 

liên quan Văn phòng UBND tỉnh; 

Tùy theo tình hình thực tế có thể trưng tập chuyên viên các Sở, ban, ngành 

theo các lĩnh vực. 

2. Thành phần tham gia trong quá trình thực hiện việc kiểm tra 

Đảm bảo thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định thành lập đồng thời có 

thể kết hợp với các chương trình nội dung kiểm tra khác tránh chồng chéo và 

khó khăn cho đơn vị được kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động 

kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo Kế hoạch này:  

a) Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; 

b) Đề xuất biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có); 

c) Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả kiểm tra; 

d) Các việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra 

a) Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra, 

gửi báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

cho Đoàn kiểm tra chậm nhất trước 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Đoàn 

kiểm tra đến làm việc (trong trường hợp kiểm tra đột xuất, tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra không phải gửi báo cáo trước). 

b) Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, 

tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

c) Tiếp thu và thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra 

hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền. 

d) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc 

của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các 



8 

 

 

biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi vi phạm được phát 

hiện trong quá trình kiểm tra.  

3. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện tự kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm 

a, khoản 2, mục II của Kế hoạch này. 

4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí  bảo đảm cho hoạt động kiểm tra tại Kế 

hoạch này theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

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

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm  2021. Yêu cầu các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT1, 4. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Trịnh Xuân Trường 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC  

KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC; THỰC HIỆN CƠ CHẾ 

 MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

 (Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày        / 6 /2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh  Lào Cai) 

 

 

1. Thời gian dự kiến: Quý III, Quý IV năm 2021 

2. Địa điểm:  Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 
 

STT Tên đơn vị Ghi chú 

I ĐỐI VỚI CẤP TỈNH   

1 Sở Y tế  

2 Sở Giáo dục và Đào tạo  

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư   

4 Sở Giao thông vận tải - Xây dựng  

II ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ  

A Huyện Mường Khương   

1 UBND xã Thanh Bình   

2 UBND xã Bản Xen  

3 UBND xã Tả Ngài Chồ    

B Huyện Bảo Thắng   

1 UBND huyện Bảo Thắng  

2 UBND xã Gia Phú  

3 UBND xã Phong Niên  

C Huyện Bảo Yên   

1 UBND huyện Bảo Yên  

2 UBND xã Xuân Thượng  

3 UBND xã Yên Sơn  

D Huyện Si Ma Cai  

1 UBND xã Quan Hồ Thẩn  

2 UBND xã Nàn Sín  

3 UBND xã Lùng Thẩn  
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E Huyện Bắc Hà  

1 UBND xã Cốc Ly  

2 UBND xã Tả Củ Tỷ  

3 UBND xã Hoàng Thu Phố  
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