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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND Vĩnh Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 

Thực hiện 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; Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của 
UBND xã Vĩnh Hòa về việc 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. Ủy ban nhân dân xã 
Vĩnh Hòa xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 
gồm những nội dung cụ thể như sau:
        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

        1. Mục đích

         Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã 
nhằm kịp thời phát hiện để đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định 
TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy 
định, thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện 
thủ tục cho người dân và tổ chức trong việc tuân thủ TTHC. Từ đó nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết 
TTHC.

        2. Yêu cầu

       Cắt giảm các thủ tục hành chính hiện hành, trong đó chú trọng cắt giảm các 
quy định, thủ tục liên quan đến người dân, tổ chức, thủ tục có chi phí tuân thủ cao, 
có nhiều phản ánh kiến nghị về vướng mắc, bất cập đối với các quy định hành 
chính.

Thực hiện công khai, minh bạch và lấy ý kiến của người dân, tổ chức trong 
việc rà soát, cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính. Rà soát quy định thủ tục 
hành chính phải được cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu yêu cầu rà soát.

Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát thủ tục hành chính; tập trung nhân 
lực và phương tiện cần thiết để hoàn thành đúng thời gian quy định. Động viên, 
khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 
công tác rà soát các quy định, giải quyết TTHC; kiên quyết xử lý nghiêm những 
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cán bộ, công chức không thực hiện hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ rà soát quy 
định, giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

- Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của đơn vị về Văn phòng 
HĐND&UBND huyện đúng theo quy định.

- Thường xuyên rà soát đánh giá TTHC theo quy định.

- Tập trung rà soát các TTHC nhằm giảm bớt thời gian, chi phí cho các đối 
tượng đến giải quyết các TTHC.

- Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị cảu các tổ chức, cá nhân về quy định 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

2. Nội dung rà soát thủ tục hành chính

Trong quá trình thực hiện UBND xã sẽ chủ động rà soát những quy định, 
TTHC đang thực hiện nhằm đơn giản hóa tối đa những nội dung có thể đơn giản 
cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC gồm những vấn đề sau:

- Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

- Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

- Lĩnh vực Lao động – thương binh xã hội

- Lĩnh vực Tài chính – Kế toán; 

- Lĩnh vực Văn hóa, thông tin, Giáo dục, y tế.

- Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Môi trường

- Các lĩnh vực khác…….

3. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tổ chức rà soát đánh giá đối với từng TTHC theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 
27 Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm thu thập 
thông tin, xác định tính khả thi của nội dung để kiến nghị đơn giản hóa các TTHC.

4. Kết quả rà soát, TTHC

Sau rà soát tiến hành tổng hợp đánh giá kết quả rà soát theo quy định thuộc 
thẩm quyền của UBND xã và báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND 
huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Trên cơ sở kế hoạch, UBND xã tổ chức triển khai đến các ngành, đoàn thể 
có liên quan, cán bộ, công chức để cùng phối hợp thực hiện.

2. Giao cho công chức chuyên môn chịu trách nhiệm rà soát các thủ tục hành 
chính theo nội dung đề nghị rà soát các TTHC đã nêu.

3. Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND&UBND xã thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện kế hoạch này; kịp thời tổng hợp 
những khó khăn, vướng mắc của các bộ phận chuyên môn trong quá trình triển 
khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo về UBND huyện.

Trên đây là kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 của 
UBND xã Vĩnh Hòa. UBND xã đề nghị tất cả cán bộ, công chức có liên quan 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;                                                 
- Các bộ phận chuyên môn;
-  Lưu: VT.
                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thiêm
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