
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG XUYÊN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Xuyên, ngày 24  tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế     

một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn xã.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG XUYÊN

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; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 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 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

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 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 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 
định của 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; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã: Tiếp tục phát 

huy cao nhất những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp phòng ngừa 
những hạn chế, tồn tại của năm 2022; Xây dựng Kế hoạch năm 2023 để thực 
hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả thực chất, không 
chạy theo thành tích; Chịu trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi, chức năng quản lý. 

2. Văn phòng HĐND&UBND xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Nội vụ 
Nghiên cứu tiêu chí đánh giá, xếp hạng việc thực thi nội dung công việc của Kế 
hoạch này vào Chỉ số cải cách hành chính và Mức độ hài lòng của tổ chức và 
công dân để đánh giá để đánh chất lượng cán bộ, công chức. 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 kết quả thực hiện theo quy định.

3. Công Chức Văn hoá và Thông tin xã, đài truyền thanh xã, trang thông 
tin điện tử các xã thường xuyên, kịp thời tuyên truyền phổ biến quan điểm lãnh 
đạo, chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành 
chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
để người dân, doanh nghiệp biết, tìm hiểu, thực hiện, giám sát và đánh giá việc 
giải quyết thủ tục hành chính.

4. Công chức Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tham mưu Uỷ ban nhân dân 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.

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã, các công chức chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân 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;
- Lãnh đạo UBND xã.
- Đài truyền thanh xã (để đưa tin);
- Cổng thông tin điện tử xã ;
- Lưu: VP./.                                                                               

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Kiền
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