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KẾ HOẠCH
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của
tỉnh năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch Kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2022 thuộc cơ quan Sở GDĐT, cụ thể như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
a) Mục đích
- Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 theo
quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chỉnh phủ (được
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc
kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức về việc giải quyết TTHC.
- Đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC năm 2022 trong toàn ngành Giáo dục.
b) Yêu cầu
- Phân công cụ thể trách nhiệm của các phòng, ban và các đơn vị liên quan
trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC.
- Công tác kiểm soát TTHC phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm
bảo đúng quy định.
- Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù
hợp, gây khó khăn, bất cập, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của
nhân dân.
2. NỘI DUNG
Phụ lục đính kèm.
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3. KINH PHÍ
Kinh phí chi cho việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 của
Sở GDĐT được chi từ ngân sách Nhà nước.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cá nhân được
giao nhiệm vụ thực hiện kiểm soát TTHC có trách nhiệm chủ động thực hiện Kế
hoạch này và báo cáo về cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của Sở để tổng hợp gửi
Văn phòng UBND tỉnh thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo
đúng quy định.
- Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế
hoạch.
- Trên cơ sở dự trù kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 của Sở,
phòng Kế hoạch - Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo./.
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