
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn Trà, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính  

năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013  và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ); 

Căn cứ Thoogn Tư soos 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về  ban hành Kế hoạch hoạt động rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà. 

Điều 2. Trên cơ sở Kế hoạch này các phòng ban thuộc quận, Ủy ban nhân 

dân các phường chiu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2023 tại cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện việc rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận; Thủ trưởng các phòng ban; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng UBND TP; 

- Chủ tịch, PCT UBND quận; 

- Phòng Nội vụ; 

- Cổng Thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, VP (Minh). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Công Thanh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính  

trên địa bàn quận năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND  

Ngày     tháng  01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC) của UBND quận năm 2023; thường xuyên rà soát các quy định, 

thủ tục hành chính kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, chưa phù hợp của 

TTHC, văn bản quy phạm  pháp  luật quy định  TTHC  để đề xuất phương án 

đơn giản hóa TTHC theo quy định. 

Thực hiện đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan, tiết kiệm 

thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; 

góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận., tăng cường thực 

hiện liên thông TTHC. 

2. Yêu cầu 

a) Hoạt động rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện đúng theo Kế 

hoạch, có trọng tâm, bảo đảm một TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, 

hợp pháp với lợi ích đơn giản hóa TTHC đạt được cao nhất. Việc tổ chức rà 

soát phải được thực hiện đúng theo Quy định tại Thông tư 02/2017/TT-

VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ KSTTHC. 

b) Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, 

đáp ứng được các mục tiêu đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung rà soát, đánh giá 

Các phòng chuyên môn, UBND các phường được quyền lựa chọn 

những lĩnh vực có nhiều TTHC hoặc nhóm TTHC vướng mắc, bất cập, gây 

ra cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để tiến 

hành rà soát, đánh giá và phải đảm bảo rà soát, đánh giá ít nhất 50% tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình phụ trách. 
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Rà soát, đánh giá TTHC và thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Nội dung báo cáo, thời hạn báo cáo rà soát, đánh giá 

a) Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC của các đơn vị phải bao gồm các nội 

dung sau: 

- Tổng số lĩnh vực rà soát, đánh giá; 

- Tổng số TTHC rà soát, đánh giá; 

- Tổng số TTHC kiến nghị đơn giản hóa. Trong đó, đối với kiến nghị 

đơn giản hóa phải nêu rõ: 

+ Nội dung đơn giản hóa 

+ Lý do đơn giản hóa 

+ Lợi ích phương án đơn giản hóa (Tỷ lệ cặt giảm chi phí khi đơn giản 

hóa, các lợi ích khác nếu có) 

+ Kiến nghị thực thi (đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ điều khoản 

theo văn bản cụ thể). 

b) Thời gian hoàn thành, gửi báo cáo rà soát: 

- Các phòng và UBND các phường hoàn thành, gửi báo cáo rà soát, 

đánh giá TTHC (kèm theo biểu mẫu, rà soát, đánh giá) về Văn phòng UBND 

quận 01 tháng 8 năm 2023. 

- Văn phòng UBND quận tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC từ 

các phòng ban và UBND các phường trình Chủ tịch UBND quận báo cáo  

UBND thành phố trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, UBND các phường có trách nhiệm 

-  Căn cứ Kế hoạch của UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện nhiệm cụ thể của đơn vị; Thời gian ban hành Kế hoạch triển khai chậm nhất 

sau 10 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch của UBND quận, đồng thời gửi về 

Văn phòng UBND quận để tổng hợp, theo dõi. 

- Tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành báo cáo đúng tiến độ, đạt 

chất lượng các nội dung được giao. 

2. Văn phòng UBND có trách nhiệm 

Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; trả lại báo 

cáo và yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các phường rà soát, đánh giá lại 

TTHC nếu kết quả thực hiện rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc thực hiện 

mang tính hình thức, không đúng theo đề cương báo cáo quy định tại Thông tư 

02/2017/TT-VPCP. 
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Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, 

đề xuất, báo cáo UBND thành phố. 

Theo dõi tiến độ xây dựng Kế hoạch; việc thực hiện báo cáo hàng quý và 

báo cáo năm của các đơn vị và UBND các phường để chấm điểm thi đua cuối 

năm. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách 

cấp năm 2023 để thực hiện từ hoạt động kiểm soát TTHC  

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 

trên địa bàn quận Sơn Trà. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Văn phòng UBND quận 

để tổng hợp, báo cáo UBND quận biết, chỉ đạo./.     
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