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  KẾ HOẠCH 

Thống kê, biên tập bộ thủ tục hành chính năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Mỹ Thanh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

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

chính trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2022, UBND xã Mỹ Thanh xây dựng kế 

hoạch thống kê, biên tập bộ thủ tục hành chính năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kịp thời rà soát, cập nhập các thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi 

bỏ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thống nhất với 

danh mục TTHC của tỉnh ban hành, trên cơ sở đó, niêm yết công khai các thông tin 

về TTHC được rõ ràng, dễ hiểu và chính xác tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của xã, tạo thuận lợi cho người thực hiện TTHC và công dân tra cứu TTHC. 

2. Yêu cầu 

Công tác thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã phải được tiến hành thường xuyên, khi UBND tỉnh có Quyết định 

công bố các danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thống kê, biên tập bộ thủ tục hành chính 

2. Phương thức thực hiện 

Việc thống kê, biên tập bộ thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Các bộ phận chuyên môn thực hiện thống kê, biên tập bộ TTHC theo 

chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao, cụ thể: 

- Công chức Tư pháp - hộ tịch thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc lĩnh vực: 

Tư pháp. 

- Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách CNTT) thống kê, biên tập bộ TTHC 

thuộc lĩnh vực: Văn hóa thể thao, du lịch; Thể dục thể thao; Giáo dục, Y tế, Dân tộc. 

- Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách LĐTBXH) thống kê, biên tập bộ 

TTHC thuộc lĩnh vực: Lao động, thương binh & xã hội. 

- Công chức Văn phòng - thống kê thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc lĩnh 

vực: Tôn giáo; Nội vụ; Phòng, chống tham nhũng. 
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- Công chức ĐC-NN-XD&MT thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc lĩnh vực: 

Tài nguyên môi trường; Công nghiệp và tiêu dùng; Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Nông nghiệp; Xây dựng, Đấu thầu; An toàn đạp và hồ chứa thủy điện. 

- Công an xã thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc lĩnh vực Công an. 

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc thống kê, biên tập danh mục TTHC, các bộ 

phận chuyên môn gửi đển công chức Văn phòng - thống kê (đầu mối kiểm soát 

TTHC) để tổng hợp và trình Chủ tịch UBND xã xem xét, phê duyệt. 

Bước 3: Trên cơ sở kết quả từ các ngành chuyên môn, công chức đầu mối 

kiểm soát TTHC xã thực hiện thống kê, biên tập bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã và in bộ TTHC để niêm yết công khai tại trụ sở. 

 3. Thời gian thực hiện 

Xong trước ngày 30/10/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng - Thống kê xã 

- Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận chuyên môn tập 

trung thống kê các TTHC đã được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã, đảm bảo và đúng tiến độ theo yêu cầu, nội dung của kế hoạch.  

- Tổng hợp kết quả, thực hiện in bộ TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở. 

2. Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã 

Trên cơ sở kế hoạch này, có trách nhiệm thực hiện thống kê, biên tập các 

TTHC đã được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

theo nội dung tại Kế hoạch này. Chịu trách nhiệm trước UBND xã về tiến độ và 

kết quả thực hiện. 

Trên đây là thống kê, biên tập bộ TTHC năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã 

Mỹ Thanh, yêu cầu các bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện, báo 

cáo kết quả theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT ĐU, TT HĐND xã (B/cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Các công chức chuyên môn; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, HS CCHC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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