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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn xã Tân Thành năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH 

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 định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ 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 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

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;  

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 

phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ – UBND, ngày 23/12/2022, của Uỷ ban 

nhân dân huyện Krông Nô, về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
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Xét đề nghị của  Văn phòng HĐND&UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Tân Thành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND&UBND xã; các ban ngành đoàn thể,các bộ phận chuyên 

môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Văn phòng UBND huyện; 

- TT. Đảng ủy;  

- TT. HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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