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- Hoạt ñộng kiểm soát TTHC trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà
nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan ñến việc giải
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
- Hoạt ñộng kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và
thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.
2. ðối tượng áp dụng:
a) Sở Tư pháp;
b) Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân
các cấp khi thực hiện các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính.
ðiều 2. Nội dung chi và mức chi
1. Nội dung chi ñặc thù:
a) Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ
liệu quốc gia về TTHC;
b) Chi cho ý kiến ñối với TTHC quy ñịnh trong dự án, dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật;
c) Chi cho các hoạt ñộng rà soát ñộc lập các quy ñịnh về TTHC;
d) Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa ñàm lấy ý kiến ñối với
các quy ñịnh về thủ tục hành chính, các phương án ñơn giản hoá TTHC (cấp huyện,
cấp xã áp dụng cho việc họp thông qua các phương án ñơn giản hóa TTHC);
ñ) Chi báo cáo kết quả rà soát, ñánh giá theo chuyên ñề, theo ngành, lĩnh vực;
e) Chi báo cáo năm, ñột xuất về công tác kiểm soát TTHC; công tác tiếp
nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy ñịnh hành chính trên ñịa bàn tỉnh;
g) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là ñầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở,
ngành, ñịa phương: ðối với các Sở, ngành, huyện: hỗ trợ tối ña không quá 2
người/ñơn vị; ñối với các xã: hỗ trợ 01 người/ñơn vị.
2. Mức chi ñặc thù ñảm bảo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
(theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này);
3. ðối với các nội dung chi khác ñảm bảo cho công tác kiểm soát TTHC trên
ñịa bàn tỉnh không ñược quy ñịnh cụ thể tại Nghị quyết này thì ñược thực hiện theo
Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy
ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt ñộng kiểm
soát TTHC và các quy ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Nguồn kinh phí
1. Kinh phí bảo ñảm cho việc thực hiện các hoạt ñộng kiểm soát TTHC tại cơ
quan, ñơn vị thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp ñó chi trả và ñược tổng
hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, ñơn vị.

