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QUYET NNH
Ye vic ban hành Quy chê hot dng cila can b,
môi kiêm soát thu ti•ic hành chInh
cong chá'c lam Ong tác dâu
trên dja bàn tInh Kon Turn.

UY BAN NH AN DAN TNH KON TUM
Can eir Lust To chirc HOi dng nhân dan và
26/11/2003;

W

ban nhin (Ian ngày

CAn cir Nghj djnh sO^ 63/2010IND-CP ngày 08/6/20 10 ccia ChInh phü v kim
soát thu tiic hành chInh;
CAn cr Nghj djnh sO^ 48/2013IND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü stra di,
bô sung mOt so Diêu cüa các Nghi dlnh lien quan den kiêm soát thu tVc hânh
chInh;
Theo de^ nghj cüa Giám d& Sâ Tu pháp,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy che^ hot dng cüa can bO,
cong chirc lam cong tác dâu rnôi kiêm soát thu tilc hành chInh trên dja bàn tinh
Kon Turn.
Diu 2. Quyt djnh cO hiu lkrc thi h?inh sati 10 (mui) ngày, ke^ ttr ngày k
ban hành.
Diu 3. ThCi trung các sâ, ban, ngành; Ch6 tjch Uy ban nhãn dan các huyn,
thành phô chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
Nol nIzln:/'

BO Ttr pháp (Cc KTrVBQPPL, Cuc KSTTHC);
- Thi.rng trixc Tinh Oy;
- Thix&ng trirc HDND tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- ChU tjch, các PCI UBND tinh;
(f
-NhtrDiêu3;
- Các ban tharn mixu xay drng ding thuc Tinh üy;\
- Van phOng: Tinh üy, Doàn DBQH-I-IDND tinh;
- UBMTTQVN tinh, các doàn the;
- TAND, VKSND, Cic THADS tinh;
- Cong báo, Báo Kon Turn, Dài PTTH Kon Turn;
- Cong thông tin din Ur tinh;
- Lanh do và các phOng thuOc Van phOng UBND tinh;
- Lw.i: VT,NC2.
-
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QUYCHE
Hot dng cüa can bb lam cong tác dâu môi kiêm soát
thu tVc hành chInh trên dla bàn tinh Kon Turn.

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 5.'1' 120131QD-UBND ngày2f/./tj2013
cña Uj' ban nhân dan tinh Kon Turn)
Chuang I:
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh, di tu'ç'ng áp ding

1. Quy che^ nay quy djnh chi:rc näng, nhitm vii, trách nhim phi hvp cong tác
cüa he thông can b, cong chirc lam dâu môi thirc hin nhim vii kiêm soát thU tiic
hành chInh (TTHC) tai ccc quan hành chInh nhà nuOc các cap trên dja bàn tinh Kon
Turn (tnt cc' quan ngành dQc dóng tçzi dia phwcrng).
2. H thong can b, cong chUc lam cOng tác du rn6i thirc hin nhirn vii kim
soát TTHC cUa tinh Kon Turn bao gôm:

a) Các can b, cOng chUc cUa Phàng Kirn soát TFHC thuOc S6r Tu pháp; can
b, cong chi'rc cüa các sâ, ban, ngành tinh ('tnt SO' Tzrpháp) duçc phân cong thtrc
hin nhim vi kiêm soát TTHC tai ca quan ('gQi tat là can b5 dâu môi cap tinh);
b) Can b, cong chUc cUa Uy ban nhân dan (UBND) các huyn, thành ph
di.rqc phân cOng thirc hin nhim vu kiêm soát TTHC tai dja phuang (gQi tat là can
bô dáu rnOi cap huyn);
c) Can bO, cOng chUc cUa UBND các xä, phu?ng, thj trAn duçc phân Cong
thc hin nhim vi kiêm soát TTHC tai dja bàn (gQi tat là can bO dâu môi cap xã).
3. Quy cheA nay áp dicing cho he thong can b6 du mi các cp trên dja bàn tinh
Kon Turn.
Dieu 2. Vi trI, vai trô cUa can bo du mi cac cp

1. Thirc hin nhirn vi kim soát TTHC tai các sà, ban, ngành tinh; UBND
cac huyn, thành phô, UBND các xa, phu&ng, thj trân trén dja bàn tinh;
2. GiUp thU tnrOng cor quan, dja phrcing hiiOng dan, don d&, tng hqp cOng
tác kim soát TTHC và tiêp nhn, xCr l phãn ánh, kiën nghj cUa Ca nhân, to chirc
ye quy djnh hành chInh thuc ph?m vi chUc näng quán l' cUa dan vi;
3. Ph6i hqp vOi PhOng Kim soátTTl-IC thuc Sâ Tu pháp t6 chrc thrc hin
các ho?t dng kiêm soát TTHC và tiêp nhn, xCr l phãn ánh, kiên nghj cUa Ca
nhân, tO chCrc ye quy djnh hành chInh thuc phm vi chtrc näng quãn l cUa dan vi.
Diu 3. Thành phn, thãm quyn cong nhn h th6ng can b, cong chUc
dâu môi các cap

1. Can b6 du rn6i cap tinh:
a) Di vâi các sir, ban, ngành tinh khOng (hotc chua) thânh lp t6 chüc pháp
ché, mi dan vj bô trI tOi thiêu 02 can b, gOm 01 lânh dto ca quan và 01 lành do
cap phàng hoc tuang dtrang;
mi
b) Di vài các s, ban, ngânh tinh dA thành lp Phông Pháp ch&dan
vj
bô trI tôi thiêu 02 can bO dâu môi, gôm 01 länh dto ca quan và 01 can b6 lãnh d?o
Phông Pháp chê;
c) Si Tu pháp có trách nhirn huàng dan, thng hçp và trinh CH tjch UBND
tinh cong nhmn danh sách can bO dât.i rnôi cap tinh.
2. Can bO dAu mi cAp huyn, cap xã:
a) Di vâi UBND cAp huyn, rni dan vj bo^ trI ti thiu tir 02 can b6 dAu mi,
gôm 01 länh do UBND huyn và 01 can b6 lânh dio Phông Tu pháp;
b) D6i vài UBND cAp xà, mi dan vj bo^ trI 01 can bO dAu mM là cong ch(rc
Tix pháp cap xA.
c) Phàng Tu pháp các huyn, thành ph 05 Co trách nhim huOng dan, tng hcrp
và trinh CH tjch UBND các huyn, thành phô cong nhn danh sách can b6 dâu
môi cap huyn, xà.
Quy& djnh cong nhan danh sách can bO dAu mM cAp huyn, xã phài diiçc girl
ye Sâ Tu pháp theo dOi, quán l theo quy djnh.
Diu 4. Che^ dO lain vic

1. Can bO dAu mM thçrc hin nhim vii kim soát TTHC tai CáC ca quan, dan
vj lam vic theo chê dO kiêm nhim; can b6 dâu môi cap tinh, huyn, xà chju sir
kiêm tra, huO'ng dn ye chuyên môn, nghip vii kiêm soát TTHC cüa Sâ Tu pháp.
2. PhOng Kim soát TTHC thuc Sâ Tu pháp là bO phn thung trirc cüa h
CA
tác dâu mOi thijc hin nhim v1i kiêm soát
thông can b, Cong chrc lam
TTI-IC cüa tinh.
Chuang II:
TRACH NHIM CUA CAN BQ DAU MO!
Diu 5. Nhim viii, quyn hin cüa can b dAu mM

1. Tham miru thu truông don vj, dja phirang trong cOng tác chi d?o, diu hành
hott dOng cài cách TTHC và kiêm soát TTHC ti ccr quan, ngành, lTnh virc quãn l
cUa dan vj, da phirang.
2. D xuAt trin khai tp huAn, hi.ràng dan, phbin van bàn, tài lieu lien quan
den ni dung cal cách TTHC va kiêm soát TTHC Cho can b, cOng chirc có lien
quan trong don vj.
3. Giüp thu tnrOng dun vj hiràng dn các t6 chirc, ca nhân trong dan vj thrc
hin cac nhim v1i kim soát TTHC thuOc pham vi chirc näng quán l.

4. Phi hçp vâi các bO phn có lien quan cüa dun vi t6 chirc trin khai, thrc
hin các nhim vii kiêm soát TTHC do thu tru&ng giao.
5. Theo dOi, don dc các bO phn, cOng ch(rc trong dan vi thirc hin nhim vii
kiêm soát TTHC vã tiêp nhn, xCr l phãn ánh, kiên nghj cüa Ca nhân, to ch(rc dam
bão dung tiên d, chat 1irçng.
6. Huâng dn cá nhân, to^ chirc thirc hin phãn ánh, kin nghj v8 quy dlnh
hành chInh, xac minh lam rO thông tin phãn ãnh, kiên ngh; giüp thu twang don vi
xr l theo quy djnh.
7. Giüp thU trtthng don vi thi,rc hin vic thng hp, báo cáo các ni dung có
lien quan den hot dng cãi each TTHC, kiêm soát TTHC thung xuyen theo quy
dinh hoc dot xuât.
8. Nghien ciru de xut thU twang don vi và Si Tu pháp các sang kin, giái
pháp day mtnh cái each TTHC và kiêm soát TTHC.
9. Tham gia phi hçp thrc hin cac hoat dng kirn soátTTHC cUa B,
ngành, dja phuang vâi S& Ti.r pháp ye các van dê có lien quan den phm vi chrc
nàng quãn l cUa don vi khi có yêu câu.
10. Tham gia tap hun, bi duong nghip vi v8 kim soát TTHC do BO,
ngành, dja phuong to chrc.
11. Duçc huang cac ch e^ Q h o^ trçY theo quy djnh và ducic khen thu'àng khi
hoàn thành tot nhim vi.
Diu 6. Hot dng cu the cila can W thIn niôi

1. Trin khai thirc hin cOng tác kim soát TTHC:
a) GiUp thu twang co quan, dun vi thuang xuyên quán trit dn can b, cong
cht'rc thuc các phông, ban, don vi trrc thuOc ye cong tác kiCm soát TTHC theo chi
do, huâng dn cUa co quan cap trên;
b) Báo cáo, de^ xut thu twang ca quan, don vi kip thai ehn chinh và xr 1'
can M, cOng chc không thi,rc hin dung ni dung, nhim vi ii cong tác kiêm soát
TTHC &rçic giao.
2. Kim soát quy djnh ve^ TTHC trong dir thão van ban quy phim pháp lut
thuOc thâm quyên ban hánh cUa UBND tinh khi Ca quan, don vi duc giao nhim
vii chU trI soan tháo 'chi ap dyng doi vái can b6 dáu mOi cap tinh): Theo dOi, tham
mixu, giUp thU tw&ng co quan, don vi thrc hin vic dánh giá tác dng các quy
djnh ye TTHC tai dr tháo van ban theo dung quy djnh tai Diêu 10 Nghj djnh so
63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cUa ChInh phU va Khoán 3 Diêu 1 Nghj djnh sO
48/20131ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh phU và Quyêt djnh so- 16/2013/QDUBND ngày 20/3/2013 cUa UBND tinh Kon Turn.
3. Th6ng ke, trInh cOng bo^ TTHC mâi ban hành; d5 si'ra dii, bO^ sung hoc
thay the, hUy bô, bãi bO:
a) Di vOi can bô dAu mi cp tinh:,.

- Tham mu'u, giüp thu tru&ng ca quan, don vI theo dOi, kim tra, cp nht các
van ban quy ph?m pháp !ut có quy djnh ye TTHC do cap có thm quyn ban hãnh
thuc phm vi, chrc näng cjuan 1 ngành, lTnh virc cüa dun vj mInh (ke Ca TTHC
thu5c thdm quyên giái quyêt cia UBND cap huyn, cdp xâ) de^ 1p biu mu trInh
cong bô TTHC;
- Don dc can b, cong chirc, dun vj trçrc thuOc kip thri cp nht th6ng kê
TTHC, lp ho sa trInh lânh do ca quan dun vj phê duyt, phôi hçip vOi So Tu
pháp trInh Chu tjch UBND tinh cong bô scra dOi, b6 sung, hu' bô, bãi bô TTHC
theo dung quy djnh;
- Kim soát chit krcing vic thng kê TTHC; hO^ sa trInh cOng b6 TTHC; tài
Iiu ('máu don, máu tà khai, các On ban) gcri kern; dçr thâo Quyêt djnh cong bo; dr
thão Th trInh ('Ca ban c(rng vaJule din tü) triiOc khi trinh thu tnrOng ca quan, dun
vi phé duyt, báo cáo SO Tu pháp trInh Chü tjch UBND tinh cong bô.
b) Di vOi can bO dAu m6i cp huyn, cap xä: CHI dng kim tra, rà soát hoc
phi hcrp vOi các ca quan chuyên mon cap huyn rà soát vâ kjp thOi kiên nghj bang
van ban gi:ri sO, ban, ngành có chtrc näng hoc SO Tu pháp dê 1p thU tiic trInh Chu'
tjch UBND tinh cong bô TTHC mOi ban hAnh, TTHC thrqc sCra dôi, bô sung hoc
thay the, huy bO, bai bO (ice Ca TTHC he! hiu 4cc thi hành) nhung chua &rçYc cOng
b6 hoc d6 cong bO^ nhung chi.ra dty dU, chInh xác so vOi các quy djnh cUa cap có
thârn quyn ban hành.
4. Cong khai TTHC:
a) Tham rnuu thU truOng ca quan, dan vj thçrc hin cOng tác niêm yt cong
khai các TTHC thuc phm vi thâm quyên tiêp nhn, xcr l dd di.rqc CH tjch
UBND tinh Cong bô theo dung huOng dn cUa SO Tir pháp;
b) Tham mi.ru thu trirOng ca quan, dun vj thrc hin dung quy djnh vic cOn
khai thông tin phãn ánh, kiên nghj và phãn hOi phãn phãn ánh, kiên nghi cUa tO
chtrc, cá nhân ye quy djnh hành chInh thuc phm vi thâm quyên giài quyêt.
5. Rd soát, dánh giá TTI-IC:
Tham rnuu, giUp thU truOng ca quan, don vj thrng xuyên triên khai, thirc
hin vic rà soát, dun gián hoá TTHC nhäm kjp thai phát hin và phôi hqp vOi SO
Tu pháp kiCn nghj cap có thâm quyên scra dôi, bô sung, hu5' bô, thay the nhtng quy
djnh hành chInh hoc TTHC khOng khong darn bâo ye sir can thiêt, tInh hp l,
tInh hp pháp và chi phi tuân thü, cu.the:
- HuOng dn cho can bO, cOng chUc, bO phn Co lien quan trong don vj cách
thirc thrc hin rà soát, dánh giá TTHC cUa dun vj, co quan.
(bang bàn crng và file din Ur) Ur
n
- Tip nhtn, kim tra các biu rnu dà di
các phông, ban, dun vj trirc thuOc; tOng hp và I.p Báo cáo kêt qua rà soát TTHC;
trInh Báo cáo ket qua rà soát dé thu trt.rOng dun vj k duyt.
- DOn dc các phOng, ban, don vj trrc thuc tham muu thU tnrOng dan vj dir
thào van bàn thrc thi phi.rang an don gián hóa TTHC duc thông qua thuc thâm
quyen cUa UBND tinh.

6. Co trách nhim tham mru, gitp thu truàng ca quan, don vi xây dvng k
hotch tuyên truyên, phô biên, tp huân nghip vii kiêm soát TTHC; huâng dan,
kiêm tra dun vi trrc thuc triên khai, thirc hin nhim vu kiêm soát TTHC.
7. Tham rnuu giCtp ca quan, don vi mInh chuin bj dAy du' cac tài 1iu, s6 1iu
báo cáo cung cap theo yêu câu cüa các doàn kiêm tra ye nhim vii kiêm soát TTHC
hang näm.
8. LA thành viCn tham gia ti các dot tp huAn, bi dung nghip vii; hOi nghj,
hi thão chuyên dC, gop , dánh giá tác dng TTHC Co lien quan.
Diu 7. To ch(rc hot dng cho can bo^ dãu môi

1. Si Tix pháp có trách nhirn:
a) T6 chrc tp hun, bi duo!ng nghip vi tAng cu?ng nAng hrc cho can bO
dâu môi các cap.
b) Thi& lp h8 thng chia sê thông tin hai chiu giüa Phàng Kim soát TTI-IC
và các can b6 dâu môi dê kjp thai chia sd thông tin ye các ho?t dng cái cách
TTHC, kiêm soát TTHC và các hot dng trong ph?m vi chrc nAng cüa các ca
quan, don vi Co lien quan den cong tác kiêm soát TTHC; nhn thông tin phãn hôi
ye các báo cáo kêt qua thc hin, các khó khAn, vuàng mAc trong qua trInh triên
khai thirc hin dê kip thii tháo go!; chia sé sang kiên, bài hoc kinh nghim cüa các
dun vi trong qua trInh triên khai thrc hin.
c) Phi hcip, h6 trçl vic trin khai thrc hin các hoat dng v8 kirn soát
TTHC thuOc phim vi chirc nAng quán l cüa các ca quan, dun vi.
2. Thu trung các sâ, ban, nganh; ChU tjch UBND các huyn, thãnh ph 05 ; Chü
tjch UBND các xA, phi.r&ng, thj trân t?o diêu kin thuan icYl cho can b, cong chirc
lam dâu mOi thc hitn hott dng kiêm soát TTHC theo quy djnh tai Quy chê nay.
CHUONG III:
TO CH(1C THU'C HIN
Dieu 8. Kinh phi thiyc hin

Sâ Tài chInh có trách nhim huàng dn các sâ, ban, ngành; UBND các huyn,
thành phô thrc hin các ché dO ye kinh phi theo quy djnh tai Quyet djnh sO
43/2013/QD-UBND ngày 15/10/2013 cüa UBND tinh guy djnh rnirc chi dam báo
Ong tác cãi cách hành chInh nhà nuâc và ho?t dng kiêm soát TTHC trên dja bàn
tinh Kon Turn.
Diu 9. Che^ dO báo cáo
1. Dinh k' yào ngày 05 cüa tháng cui qui, 6 tháng, cui nAm, các sâ, ban,
ngành; UBND cac huyn, thành phô báo cáo tInh hInh thrc hin nhirn vi kiérn
soátTTHC qui, 6 thang, hang nAm qua Sâ Tu pháp ('bang van ban vaJIle din tir)
dê tong hqp, báo cáo UBND tinh, BO Tir pháp theo quy djnh.

2. UBND xA, pht.rô'ng, thj trn có trách nhim thirc hin báo cáo cong tác kim

soát TTHC vã gui ve UBND huyn, thânh I)M d8 Ong hçp, báo cáo cho UBND
tinh dam báo dung th?yi gian quy djnh.

Diu 10. Trách nhiêm thi hành
1. Thu trtrng các sâ, ban, ngãnh; ChU tjch UBND các huyn, thânh ph, CH
tjch UBND các xâ, phung, thj trân có trách nhim phô biên den can bO, cong
chirc thuc ca quan, don vj mInh, to chirc, cá nhân có lien quan thirc hin nghiêm
tüc Quy chê nay; tao diêu kin thun igi dê can b, cOng chirc lam cOng tác dâu
mOi kiêm soát TTHC hoân thãnh nhim vi duçxc giao.
Trong qua trInh thirc hin, nu có virâng mac, khó khän các don vj, dja
phwing kip thii phãn ánh ye Sâ Tix pháp dê tong hçp, báo cáo UBND tinh xem
xét, giâi quy&.
2. Sâ Tu pháp Co trách nhim theo dOi vic thirc hin Quy chd nay; tang hcip,
de xuAt UBND tinh xu l kip thôi nhüng khO khàn, vuàng mac trong qua trInh
thrc hin4 ,7
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