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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:467QĐ-UBND                          Tam Bình, ngày 07   tháng  3  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 48/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 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 Thông tư số 07/2014/TT-BTP, ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính; 

Xét Tờ trình số 55/TTr-TP, ngày 03/3/2017 của Quyền Trưởng phòng Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2017. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện. 

1. Các ban, ngành huyện được giao nhiệm vụ trong kế hoạch. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ 

được phân công trong kế hoạch này tại đơn vị. 

Tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện rà soát kèm 

theo sáng kiến, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi về Phòng Tư pháp xem 

xét, đánh giá trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp: 

Phối hợp, triển khai, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì trong kế hoạch 

Xem xét đánh giá chất lượng kết quả rà soát thủ tục hành chính của các ban 

ngành được giao nhiệm vụ chủ trì theo kế hoạch đề ra. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC được sử dụng từ nguồn 

kinh phí thường xuyên của các đơn vị cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại 

Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND, ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa ban. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, các ban, ngành huyện có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4;                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT (VX).UBND huyện; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

 

             

                   

                                                                                                  Lê Ngọc Đức 
 



 3 

 

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:467 /QĐ-UBND, ngày 07 /3/2017 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình) 
 

STT Lĩnh vực thực hiện 
Kết quả 

cần đạt được 

Đơn vị 

 chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian       

thực hiện 
Sản phẩm 

1 
Thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực Văn hóa 

Thực hiện 1 cửa hiện đại, 

đơn giản hóa quy trình 

thực hiện và giảm thời 

gian thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

Phòng 

 Tư pháp 

Dự thảo báo cáo 

tình hình, kết quả 

thực hiện rà soát, 

đánh giá thủ tục 

hành chính kèm 

theo đề xuất sáng 

kiến  đơn giản hóa 

TTHC trước ngày 

1/7/2017 

Báo cáo tình hình, kết quả 

rà soát, đánh giá TTHC 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý, giải quyết của từng 

cơ quan chủ trì, phối hợp 

theo phân công trong kế 

hoạch. 

2 
Thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đăng ký kinh doanh 

Đơn giản hóa quy trình 

thực hiện và giảm thời 

gian cấp giấy phép đăng 

ký kinh doanh 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch 

Phòng  

Tư pháp 

Dự thảo báo cáo 

tình hình, kết quả 

thực hiện rà soát, 

đánh giá thủ tục 

hành chính kèm 

theo sáng kiến đơn 

giản hóa TTHC 

trước ngày 

1/7/2017 

Báo cáo tình hình, kết quả 

rà soát, đánh giá TTHC 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý, giải quyết của từng 

cơ quan chủ trì, phối hợp 

theo phân công trong kế 

hoạch. 
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Rà soát, thống kê TTHC sau 

khi có quyết định công bố 

TTHC 

Công khai TTHC theo 

quyết định công bố TTHC 

Các ban, 

ngành thuộc 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

 

Phòng  

Tư pháp 

Thường xuyên 

trong năm 

Báo cáo kết quả công khai  

TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết trên địa bàn 

huyện. 

 

 
                  

                                                 

                                 KT. CHỦ TỊCH  

                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                                   Lê Ngọc Đức 
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