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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước  giai đoạn 2022 – 2025 
và năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HÒA

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 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-
2025; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 
bộ trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân huyện Ninh Giang  về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 
trên địa bàn huyện Ninh Giang; 

Theo đề nghị của  Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 
2025 và năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Hòa (sau đây viết tắt là Kế hoạch). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND  xã  căn cứ nhiệm vụ được giao tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, tiến độ 
yêu cầu. 

2. Công chức Tài chính – Kế toán chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên 
quan tham mưu UBND xã cấp kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy 
định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế của xã. 



3. Văn phòng HĐND&UBND xã chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ 
hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã, các bộ phận chuyên môn thuộc 
UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng UBND huyện (để b/c);
 - Thường trực Đảng uỷ (để b/c); 
- Thường trực HĐND xã;
 - Chủ tịch, PCT UBND xã (để b/c);
 - Cổng thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
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