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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2020/QĐ-UBND         Kon Tum, ngày 10 tháng 11 năm 2020  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa   n tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 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 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều và thay đổi một số cụm từ của Quy 
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chế hoạt động cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 nhƣ sau: 

"Công chức, viên chức chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức của các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đƣợc 

phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan". 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 nhƣ sau: 

"Điều 3. Thành phần, thẩm quyền công nhận cán bộ, công chức làm 

công tác đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

1. Cán bộ, công chức đầu mối cấp tỉnh: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh bố trí tối thiểu 02 (hai) cán 

bộ, công chức (gồm 01 (một) lãnh đạo cơ quan và 01 (một) lãnh đạo cấp phòng 

hoặc tương đương).  

Thủ trƣởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trƣởng 

ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận danh 

sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính cấp tỉnh. 

2. Cán bộ, công chức đầu mối cấp huyện, cấp xã: Tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, bố trí tối thiểu 02 cán bộ, công chức (gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 

lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện); tại Ủy 

ban nhân dân cấp xã, mỗi đơn vị bố trí 01 công chức đầu mối là công chức Văn 

phòng thống kê.  

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm hƣớng dẫn, tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công 

nhận danh sách cán bộ, công chức đầu mối cấp huyện, cấp xã; đồng thời, gửi 

quyết định công nhận đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi". 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 nhƣ sau: 

"2. Kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh khi cơ 

quan, đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo (chỉ áp dụng đối với cán bộ, 

công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh): 

Theo dõi, tham mƣu, giúp Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá 

tác động các quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản theo quy định 

tại khoản 3 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
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năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính". 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 nhƣ sau: 

"Điều 9. Chế độ báo cáo 

Chế độ báo cáo đƣợc thực hiện theo quy định tại Chƣơng VIII Thông tƣ số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ về hƣớng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.". 

5. Thay thế một số cụm từ trong Quy chế hoạt động cán bộ, công chức làm 

công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể: 

a) Thay đổi cụm từ "Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tƣ 

pháp" tại khoản 3 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7 thành cụm từ 

"Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh". 

b) Thay đổi cụm từ "Sở Tƣ pháp" tại khoản 1 Điều 4; các khoản 8, 9 Điều 

5; các khoản 3, 4, 5 Điều 6; khoản 1 Điều 7; các khoản 1, 2 Điều 10 thành cụm 

từ "Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh". 

Điều 2. Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 về việc 

ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nƣớc cấp trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Công tác công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan hành chính nhà nƣớc các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đƣợc 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 

2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông 

tƣ số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trƣởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hƣớng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc 

ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về 

quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 



                     CÔNG BÁO/Số 34+35+36+37/ Ngày 28-12-2020                 9 

 

Hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy 

định hành chính trên địa bàn tỉnh đƣợc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định 

số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về ban 

hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của ngƣời dân, 

doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 

2020. Trƣờng hợp các văn bản đƣợc dẫn chiếu trong Quyết định này đƣợc thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản đã đƣợc thay thế, sửa đổi, bổ 

sung đó. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trƣởng các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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