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KE HOACH
Tp hun kim soát thu tiic hành chInh, quy trInh giãi quyêt
lien thông thu tiic hành chInh linh v1c dat dai cho di ngü
can b co' s& trên dja bàn huyn

Thiic hin Chi thj s O9ICT-UBND ngày 11/12/2018 cüa UBND tinh
Quàng Ninh v vic Nâng cao chit luqng giâi quyt thU tVc hành chInh t.i
Trung tam Hành chInh công, B phn Tip nhn và trâ kt qua hin dai cap xà
trên dia bàn tinh.
K hoach s 117-KHIHU ngày 17/12/2018 cUa Huyn Uy Ba Chê k
hoach ma các 1p dào tao, bi duong tai huyn näm 2019.
Uy ban nhân dan huyn Ba Chê xay dirng K ho.ch Tp hun kim soát
thU tic hành chInh, quy trInh giài quyêt lien thông thU tiic hành chInh 1mb vrc
dat dai cho di ngii can b Co si trên dja bàn huyn nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU:
1. Muc dIch:
- Trang bi mt s kin thUc co bàn v kim soát thU tic hành chInh, quy
trInh giãi quyt TTHC theo quy djnh; quy trInh và k5 näng t chUc thirc hin
giãi quyt lien thông các thU tic hành chInh linh virc dt dai cho di ngU can b
co s& tai các xà, thj ti4n, các thôn, khu ph trên dja bàn.
- GiUp di ngU Trtrâng thôn, khu phé trên dja bàn có dU näng 1rc giâi
quyêt cong vic t?i co sa; qua do tuyên truyn, 4n dng nhân dan thrc hin quy
trInh giâi quy& TTHC, sU dung các tin Ich cUa chInh quyn din tU, các djch v1i
cong trrc tuyn duçic cung irng trén dja bàn.
2. Yêu càu:
- Xác djnh rO trách nhim và nhn thUc dy dU tm quan tr9ng cUa nhim
vit t.p hun, bi duO'ng nâng cao nàng 1irc cho can b Co s& v quy trInh giâi
quyt thu tVc hành chInh theo mvc tiêu d ra. Chi dao ch.t chê, khoa hoc, dam
bâo dUng ni dung lop tp hun, bM duO'ng dat ch.t hxng, hiu qua cao nhât.
- Quán trit dy d, kjp thai ni dung chuong trInh d ra và chip hành tot
ni quy quy djnh lOp t.p hun, dng thai tIch crc hçc t.p, nghiên cru tip thu
nhQ'ng kin thüc co bàn v.n diing vào thirc tin Co s&.
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II. THANH PHAN, NQI DUNG, fflNH THU'C TiP HUAN:
1. Thành phân, so hrçrng.
a) Thành phãn: Can b dja chInh UBND các xã, thi. trn; Trueing các
thôn, khu ph trên dja bàn huyn.
b) S ltrçrng: 90 ngixôri.
2. Ni dung tp hun.
- Ni dung kim soát thu tiic hành chInh; Quy trInh giài quyt TTHC ti
Trung tam Hành chInh cong theo Nghj djnh s 61/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa
Chinh phü; djch vi cong trirc tuyn müc d mrc d 3, 4.
- Quy trInh giãi quyt lien thông TTHC lTnh vrc dt dai;
- Phn thâo lun: Các h9c viên trao di nhtrng khó khän, vuâng m&c trong
qua trInh giài quyt TTHC v Mt dai vi lãnh d.o Trung tam Hành chInh cOng,
Phông Tài nguyên&Môi trrnmg và Van phông Däng k2 quyn sü diing Mt.
3.Giãngviên.
Lânh dao Trung tam Hành chinh cOng, Van phông Dàng k5' QSDD.
III. TH(fl GIAN, IMA DIEM, JUN11 PHI THIJ'C HIN:
1. Thôi gian: 02 ngày, dir kin tü ngày 05 dn 06 tháng 9 nam 2019.
2. Oja dim: Trung tam Bi duông chInh trj huyn.
3. Kinh phi: Tü ngân sách huyn dugc phân khai theo k ho.ch chi nàm
2019 cho co quan Cap üy huyn.
IV. TO CHC THçc HI1N:
1. Trung tam Hành chinh cong huyn.
- Chun bj các tài lieu v ni dung kim soát thu tiic hành chInh, quy trInh
giái quyêt TTHC, djch v1i cong trçrc tuyên müc d 3, 4 và chuyên tài lieu file
din tü chuyên cho Ban Tuyên giáo Huyn üy in an tài lieu cho lap tp huân.
- B, trI lânh dao truyn dat các ni dung v quy trInh giài quyêt TTHC,
djch vu cong trirc tuyên cho lap tp huân; phôi hgp các ca quan, dan vj giài
trInh nhrng vuâng mac tai các co si trong giài quyêt TTHC.
- Phi hçip Ban Tuyên giáo Huyn Uy theo döi, giám sat ló'p h9c.
2. Phông Tài nguyen và Môi trtr?rng và Van phông DKQSDD huyn:
- Chun bj tài 1iu v quy trInh giài quyt lien thông TTHC lTnh virc Mt
dai và chuyên tài lieu file din tà chuyên cho Trung tam BOi duOng chmnh trj in
an tài lieu cho lap tp huân.
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- B trI lãnh dto trirc tip truyn dat ni dungv quy trInh giài quyêt lien
thông TTHC lTnh vrc dat dai; each thirc thâm djnh ho sa lien thông ye dat dai tai
các xã, thj trân, các thôn, khu phô theo quy djnh cüa Pháp luat.
- Triic tip giãi trInh nhUng khó khän, vithng mc tai co s trong giái
quyêt TTHC ye dat dai.
3. D nghj Ban Tuyên giáo Huyn üy: Tham muu Huyn üy Quyêt djnh
ma l&p, thông báo triu tp h9c viên, in tài 1iu phát cho hçc viên, bôi dung
cho giáng viên, h9c viên theo chê d hin hành; chuân bj ch nghi cho h9c viên,
giâng viên, ca sa vt chat lap hçc...
4.Trung tam Truyên thông&Vän hóa: Dua tin, ghi hInh ye iap tp huân
quy trInh giâi quyêt lien thông thu tic hành chInh linh virc dat dai cho di ngü
can b ca sâ trên dja bàn huyn.
5. UBND các xã, thj trn: Däng k cü CB theo thành phn tham gia lap
tp hun gài v Trung tam Hành chInh cong huyn trtró'c ngày 28/8/2019 (theo
danh sách g&i kern); Phi hcip theo dOi, don dc di ngQ can b dja phuang
tham gia lap t.p hu,n dam bào linh hi các ni dung, thai gian theo quy djnh.
UBND huyn d nghj Ban Tuyên Giáo Huyn üy, các ca quan, dan vj
lien quan và UBND các xã, thj trn phi hqp th1rc hin k hoach này.I.t
Noinhân:
- Thuàng tiVc Huyn üy (B/c);
- CT, các PCT UBND huyn;
- Các ca quan, &m vi (TTh);
- Ban Tuyên giáo HU (P/h);
- UBND các xà, thj trân (T/h);
- Liru: VT, HCC.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
'HO CHU TICH

Nguyn Cong Quyên
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CO QUAN, DO'N VI....

IANH SACH
giãi quyt lien thông TTHC Iinh v1rc
co' So trên dja bàn huyn

CB, CC tham gia T
dat dai c

TT

Ho và Ten

Ngay, Thang,
nàm sinh

Chñ'c vii, do'n v cong tác
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Ghi chñ

