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thủ tục hành chính của UBND thành phố Ninh Bình năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH 

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

 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 7/8/2017 của 

Chính phủ về việc 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 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về việc tiếp nhận, 

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

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

 QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác 

Kiểm soát thủ tục hành chính của UBND thành phố Ninh Bình năm 2021. 

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, phường căn cứ kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính của 

tỉnh, thành phố để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2021 của đơn vị. 

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

Điều 4.Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Ninh Bình) 
 

STT Nội dung công việc Kết quả thực hiện Cơ quan, đơn vị thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

I Công tác xây dựng văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ 

1 

Xây dựng văn bản chỉ đạo và triển 

khai thực hiện nhiệm vụ KSTTHC 

năm 2021. 

Kế hoạch thực hiện công tác KSTTHC, rà soát 

TTHC trọng tâm trên địa bàn. 

- UBND thành phố;  

- UBND các xã, phường. 

Tháng 

12/2020; 

01/2021 

2 

Truyền thông về công tác kiểm soát 

TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và 

CCHC 

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm 

soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và công 

tác CCHC trên địa bàn thành phố Ninh Bình 

- UBND thành phố;  

- UBND các xã, phường. 
Hàng quý 

3 
Tập huấn nâng cao kiến thức, 

nghiệp vụ KSTTHC. 

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ KSTTHC năm 

2021 của thành phố. 

- UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Quý II 

năm 2021 

4 

 

Kiểm tra, đánh giá công tác 

KSTTHC và việc thực hiện giải 

quyết TTHC tại các phòng, đơn vị, 

UBND các xã, phường trên địa bàn 

thành phố. 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác KSTTHC 

và việc thực hiện giải quyết TTHC tại các 

phòng, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa 

bàn thành phố. 

- UBND thành phố 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

phối hợp với phòng Nội vụ và các 

phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra và 

tiến hành thực hiện việc kiểm tra tại 

các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, 

phường và báo cáo kết quả về UBND 

thành phố. 

Quý III 

năm 2021 

II Công bố công khai hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 

1 
Thực hiện việc công bố công khai 

các TTHC mới ban hành, TTHC 

Cập nhật các quy định mới của văn bản QPPL 

của Trung ương, UBND tỉnh về TTHC; rà 

- Văn phòng UBND-HĐND thành phố; 

- Phòng Nội vụ; 

Thường 

xuyên  



được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ. 

soát, lập hồ sơ các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND thành phố Ninh Bình 

thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình 

UBND tỉnh công bố công khai. 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

2 

Niêm yết công khai và triển khai 

thực hiện các TTHC đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh công bố. 

- Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ các 

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại 

Trung tâp một cửa liên thông thành phố và Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, 

phường; 

- Thực hiện đăng tải công khai TTHC trên 

Trang thông tin điện tử thành phố và Trang 

Thông tin điện tử các xã, phương. 

 - Hình thức niêm yết phải bảo đảm theo đúng 

yêu cầu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-

CP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

tại địa phương. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Trung tâm một cửa liên thông, Văn 

hoá và Thông tin và các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Thường 

xuyên  

III Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

1 

 

Triển khai việc rà soát, đánh giá 

TTHC đã được chuẩn hoá; thực 

hiện phương án, đơn giản hoá các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thành phố và UBND 

các xã, phường 

- Các đơn vị tự rà soát các TTHC trong quá 

trình thực hiện xét thấy còn rườm rà, không 

cần thiết, thiếu hợp lý, không đúng quy định 

pháp luậtthì xem xét kiến nghị, đề nghị các cơ 

quan ban hành TTHC thực hiện việc sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hoá TTHC  

- Xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm 

và phương án đề xuất, kiến nghị về đơn giản 

hóa TTHC 

- UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

 Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Quý II 

năm 2021 

2 

Thực hiện số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính còn hiệu 

lực trong các cơ quan hành chính 

- Rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết 

quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được 

cơ quan quản lý, lưu trữ bằng bản giấy 

- UBND thành phố; 

- Sở Thông tin và truyền thông 

-VNPT Ninh Bình 

Năm 

2021 



nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình  

- Phối hợp với Sở Thông tin & truyền thông 

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý, lưu trữ 

kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tập 

trung thống nhất toàn tỉnh và kết nối với Cổng 

dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của 

tỉnh và các hệ thống thông tin khác 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

 Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

IV Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 

1 
Công khai địa chỉ tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị về quy định TTHC. 

Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ, số điện 

thoại, Email trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về hành vi hành chính, các quy định về 

TTHC tại Trung tâm một cửa liên thông và Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường theo 

đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-CP 

ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Trung tâm một cửa liên thông; 

- UBND các xã, phường. 

Thường 

xuyên  

2 

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về quy định hành chính. 

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, 

tổ chức và thực hiện phân loại chuyển đến các 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, 

đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản 

ánh, kiến nghị của các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, phường. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Thường 

xuyên  

3 

Theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản 

ánh, kiến nghị; tổng hợp báo cáo 

kết quả xử lý 

Báo cáo công tác xử lý phản ánh kiến nghị 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Trung tâm một cửa liên thông; 

- UBND các xã, phường. 

Thường 

xuyên 

V Công tác truyền thông về cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC và Tổng hợp báo cáo kết quả công tác KSTTHC 

1 

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến công tác 

kiểm soát TTHC và công tác 

CCHC trên địa bàn thành phố Ninh 

Bình 

Tin bài, ảnh, phóng sự và các sản phẩm truyền 

thông khác 

-Văn phòng HĐND-UBND thành phố, 

Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh 

thành phố và các phòng, ban, đơn vị 

liên quan; 

- UBND các xã, phường. 

Thường 

xuyên  



2 

Tổng hợp về tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KSTTHC, rà 

soát, đánh giá TTHC, giải quyết hồ 

sơ TTHC.  

Báo cáo theo định kỳ theo đúng yêu cầu quy 

định tại Thông tư 02/2017/TT-CP ngày 

30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, hoặc đột 

xuất theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường. 

Theo định 

kỳ, hoặc 

theo yêu 

cầu của 

UBND 

tỉnh 

VI Kinh phí hoạt động KSTTHC 

Dự trù kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 

KSTTHC năm 2021 được xây dựng theo kế 

hoạch ngân sách hàng năm của UBND thành 

phố 

- Trung tâm Một cửa liên thông thành 

phố; 

- UBND các xã, phường. 

Quý IV 

năm 2021 
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