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        Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào 

tạo xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(KSTTHC) của Sở; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân 

đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, 

không gây phiền hà. 

2. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ KSTTHC theo quy định; phân công 

công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, 

Đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện và 

kết quả giải quyết công việc.  

3. Các Phòng, Đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình, đồng 

thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.  

4. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động 

KSTTHC. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện KSTTHC tại cơ 

quan. Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ KSTTHC; tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính.  

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 

1.1. Ban hành Kế hoạch KSTTHC năm 2020 của Sở. 

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020 

1.2. Phối hợp thực hiện mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 

và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2020 

1.3. Phối hợp với các phòng thuộc Sở đánh giá, lựa chọn và triển khai 

TTHC trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020. 

Thời gian thực hiện: Quý II/2020 
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2. Hoạt động nghiệp vụ kiểm soát TTHC 

2.1. Công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

2.1.1. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC 

mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành (sau 

khi có Quyết định công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên 

quan). 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

2.1.2. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC 

thực hiện liên thông. 

Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của cấp trên 

2.1.3. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công khai 

TTHC (cả hai hình thức niêm yết và điện tử) kịp thời, chính xác, đầy đủ theo 

quy định.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

2.2. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC và rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC 

2.2.1. Thực hiện rà soát, đánh giá và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 

theo Kế hoạch. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 

2.2.2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án 

đơn giản hóa và phê duyệt kết quả rà soát, đánh giá, rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2020 

2.3. Thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền đúng quy định theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 

2.4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

2.5. Công tác kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo và tập huấn, trao đổi 

nghiệp vụ 
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2.5.1. Báo cáo (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên) về công tác 

cải cách, kiểm soát, giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

liên quan đến TTHC. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 

2.5.2. Tham gia tập huấn nghiệp vụ KSTTHC. 

Thời gian thực hiện: Theo công văn triệu tập 

2.6. Nhiệm vụ khác 

Phối hợp với các Sở, Ngành, Địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ khác 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Khi có văn bản đề nghị 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, theo dõi, 

kiểm tra và đôn đốc các Phòng, Đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt nội dung của Kế 

hoạch này. 

2. Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức quán triệt 

cho công chức, viên chức thuộc Phòng, Đơn vị mình về nội dung Kế hoạch này 

và triển khai thực hiện tại Phòng, Đơn vị mình đúng theo thời gian quy định. 

3. Giao Văn phòng phối hợp với các Phòng, Đơn vị tham mưu Lãnh đạo 

Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc và phó Giám đốc; 

- Các Phòng, Đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (K-02b) 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

                                 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
 


		2020-02-03T08:08:54+0700
	Việt Nam
	Phan Đoàn Thái<thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-01-31T16:19:25+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận<sgddt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




