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UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-TTr   Hà Nam, ngày      tháng      năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát  

thủ tục hành chính quý I năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 375/VPUB-KSTT ngày 05/3/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính Quý I năm 2020, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau: 

1. Ban hành văn bản quy quy phạm pháp luật quy định về TTHC 

Quý I/2020, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 quyết định về 

TTHC: Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 và Quyết định số 129/QĐ-

UBND ngày 10/01/2020 công bố thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

2. Tham gia ý kiến và thẩm định quy định đối với văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định về TTHC 

Quý I/ 2020, Thanh tra tỉnh không tham gia ý kiến và thẩm định quy định đối 

với văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC. 

  3. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Năm 2020, công tác tham mưu, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành 

chính đối với lĩnh vực ngành quản lý được cơ quan triển khai nghiêm túc, khoa 

học, đảm bảo chất lượng và tính thực thi cao, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà 

nước của tỉnh.  

Thanh tra tỉnh hiện đang có 03 quyết định: Quyết định số 128/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 

của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

và Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Thanh tra tỉnh. 

Theo đó, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra 

tỉnh thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng có 10 

thủ tục, cụ thể: 

- Thủ tục Tiếp công dân 
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- Thủ tục Xử lý đơn thư 

- Thủ tục Giải quyết tố cáo   

- Thủ tục Giải quyết khiếu nại (lần đầu) 

- Thủ tục Giải quyết khiếu nại (lần hai) 

- Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 

- Thủ tục công khai bản kê tài sản, thu nhập 

- Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 

- Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 

- Thủ tục thực hiện việc giải trình 

Thanh tra tỉnh thực hiện việc niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa đúng quy định, gồm đầy đủ nội dung, quy trình thực hiện thủ tục 

hành chính và các văn bản pháp lý liên quan của các TTHC. Ngoài ra, bộ TTHC 

còn được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, tạo sự thuận lợi cho 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tra cứu và thực hiện. 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

a) Thủ tục tiếp công dân: 

Từ 01/01/2020 đến 15/3/2020, Thanh tra tỉnh đã tiếp 02 lượt công dân tại 

trụ sở Thanh tra tỉnh, đồng thời hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. 

b) Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn thư: 

Từ 01/01/2020 đến 15/3/2020, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 27 đơn thư; Xử 

lý 16 đơn thư, trong đó: 08 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị, phản 

ánh; 11 đơn thư không đủ điều kiện xử lý. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I 

năm 2020, Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo./.   
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Lưu VT; VP. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Huy Đông 
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