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�Y BAN NHÂN DÂN 
T����������NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� ���������T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc 

 
S�:             ���-UBND 

 
������nh, ngày         tháng 10 �������� 

 
QUY�����NH 

Ban hành K� ho��������������������n hóa th� t�c hành chính 
n�i b� trong h� th�ng ��������������������������c 

t�nh ������nh ��������n 2022 – 2025 

�Y BAN NHÂN DÂN T����������NH 

 ������ Lu�t T� ch�c chính quy���������������������������������t s�a 
��i, b� sung m�t s� ���u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính 
quy�����a ����������������������� 

������ Ngh� quy�t s� 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 c�a Chính ph� ban hành 
�������trình t�ng th� c������������������������������������n 2021-2025; 

������ Quy�����nh s� �������-TTg ngày 15/9/2022 c�a Th� ���ng Chính 
ph� v� vi�c ban hành K� ho��������������������n hóa th� t�c hành chính n�i b� 
trong h� th��������������������������������n 2022 – 2025; 

 ������� ngh� c��������������������y ban nhân dân t�nh. 

QUY�����NH: 

���u 1. Ban hành kèm theo Quy�����nh này K� ho��������������������n hóa 
th� t�c hành chính n�i b� trong h� th�ng ��������������������������c t�nh Nam 
�������������n 2022 - 2025 (����������i là K� ho�ch). 

���u 2. Các S�, ban, ngành; UBND các huy�n, thành ph� ������nh; 
�����������������ng, th� tr�n t� ch�c tri�n khai th�c hi�n các nhi�m v�������
�ng m�c tiêu, yêu c�u t�i K� ho�ch. 

���u 3. Quy�����nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày ký. 

���u 4. �����������������������nh, Th� ����ng các S�, ban, ngành c�a 
t�nh; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� ������nh, Ch� t�ch UBND các xã, 
����ng, th� tr�n và các t� ch�c, cá nhân có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành 
Quy�����nh này./. 

�������n: 
- VPCP (C�c Ki�m soát TTHC); 
- Ch� t�ch, các PCT UBND tinh; 
- �������u 4; 
- C�ng ���T t�nh����������������������nh; 
- �������������, VP11. 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
CH� T�CH 

 
 
 
 
 
 

Ph������������ 
 

1955 25
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K� HO�CH 

R���������������n hóa th� t�c hành chính n�i b� trong h� th�ng  
��������������������������c t���������������������n 2022 – 2025 

(Kèm theo Quy�����nh s�: 1955���-UBND ngày 25/10/2022 
c�a �y ban nhân dân t����������nh) 

 

I. PH��������������NG TH�C HI�N 

1. Ph�m vi th������������������������n hóa th� t�c hành chính (TTHC) 

n�i b�: 

a) TTHC n�i b� gi�a các s�, ban, ngành thu�c UBND t�nh. 

b) TTHC gi�a UBND t�nh/các s�, ban, ngành thu�c UBND t�nh v�i 

UBND huy�n, thành ph���������������������������� ����c huy�n, thành ph�, 

UBND c�p xã t��� ���� ���� ����������������� t�ch UBND t�nh ban hành 

theo th�m quy�n. 

c) TTHC n�i b� trong t�ng s�, ban, ngành thu�c t�nh, UBND huy�n, 

thành ph����������������ng, th� tr�n �����������i chung là các s�, ban, ngành, 

�����������.  

����������ng th�c hi�n th������������������������n hóa:  

a) Các S�, ban, ngành thu�c UBND t�nh. 

b) UBND huy�n, thành ph� ������nh (����������i chung là UBND c�p 

huy�n). 

����������������ng, th� tr�n �����������i chung là UBND c�p xã). 

II. M�C TIÊU 

1. V� th�ng kê, công b�, công khai: 

������ ����� ��� ������ �� ���� ������ ������������i b� thu�c ph�m vi 

qu�n lý c�a các s�, ban, ngành, ��������������c th�ng kê, công b� (l�����u) và 

100% TTHC n�i b� gi��������������������������������������c công khai trên 

����� d� li�u c�a t�nh v� TTHC. 

2. V� rà soát, phê duy���������������t gi�����������n hóa: 

�����i v�i TTHC n�i b� gi������������������� �������������c: 

�������������������� ������� ������������������i b� thu�c ph�m vi 

qu�n lý c�a các s�, ban, ngành ���������������������n hóa, b���������t t� l� c�t 

gi�m ít nh�t 20% TTHC và 20% chi phí tuân th� ��������������� 

�� BAN NHÂN DÂN 
������������� 

 
 

���������������������������������� 
��������- ������- ��������� 
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- Tr��c ngày 01 tháng 01 n�� 2024: Các s�, ban, ngành ch� trì rà soát,

trình Ch� t�ch UBND t�nh phê duy�t �h��ng án ��n gi�n hóa ��i v�i ít nh�t

50% TTHC n�i b� thu�c ph�m vi qu�n lý.

- Tr��c ngày 01 tháng 01 n�� 2025: Các s�, ban, ngành ch� trì rà soát,

trình Ch� t�ch UBND t�nh phê duy�t �h��ng án ��n gi�n hóa ��i v�i 100%

TTHC n�i b� thu�c ph�m vi qu�n lý.

b� ��i v�i TTHC n�i b� trong t�ng s�, ban, ngành, ��a �h��ng:

Tr��c ngày 01 tháng 01 n�� 2025, 100% TTHC n�i b� thu�c ph�m vi

qu�n lý s�, ban, ngành, ��a �h��ng ���c rà �oát, ��n gi�n hóa, b�o ��� ��t t� l�

c�t gi�m ít nh�t 20% TTHC và 20% chi phí tuân th� TTHC� Trong �ó:

- Tr��c ngày 01 tháng 01 n�� 2024: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng rà

soát và phê duy�t �h��ng án ��n gi�n hóa ��i v�i ít nh�t 50% TTHC n�i b�

thu�c ph�m vi qu�n lý.

- Tr��c ngày 01 tháng 01 n�� 2025: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng rà

soát và phê duy�t �h��ng án ��n gi�n hóa ��i v�i 100% TTHC n�i b� thu�c

ph�m vi qu�n lý.

III. YÊU C�U

1. Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng xác ��nh rà �oát, ��n gi�n hóa TTHC

n�i b� là m�t trong nh�ng nhi�m v� c�i cách TTHC tr�ng tâm. K�t qu� tri�n

khai K� ho�ch này là m�t trong các c�n c� �� �ánh giá ��t qu� th�c hi�n nhi�m

v� c�i cách TTHC c�a các s�, ban, ngành, ��a �h��ng trong giai �o�n 2022 -

2025.

2. Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng t� ch�c th�c hi�n ��y ��, k�p th�i,

th�ng nh�t, khoa h�c các công vi�c c� th� ���c giao t�i K� ho�ch, b�o ��m ti�n

��, ch�t ���ng và m�c ti�� �� ra.

3. Tiêu chí, cách th�c, quy trình th�ng kê, công b�, c�ng �hai, rà �oát, ��n

gi�n hóa TTHC n�i b� gi�a các c� ��an hành ch�nh nhà n��c và TTHC n�i b�

trong t�ng s�, ban, ngành, ��a �h��ng th�c hi�n th�ng nh�t th�o h��ng d�n c�a

��n �h�ng UBND t�nh.

4. Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng ch� ��ng t� ch�c tri�n khai K� ho�ch,

ph�i h�p ch�t ch� v�i ��n �h�ng UBND t�nh, tri�n khai K� ho�ch rà �oát, ��n

gi�n hóa TTHC n�i b� giai �o�n 2022 - 2025 và các s�, ban, ngành, ��a �h��ng

liên quan trong quá trình th�c hi�n.

IV. N�I DUNG NHI�M V�

1. Xây d�ng tài li�u, công c�, t� ch�c t�p hu�������ng d�n, ban hành

K� ho�ch.

a) Xây d�ng, ban hành ��n b�n h��ng d�n ph�m vi, cách th�c, quy trình,

th�i h�n th�c hi�n th�ng kê, công b�, công khai, rà soát, xây d�ng �h��ng án

��n gi�n hóa TTHC n�i b�. 
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- C� ��an �h� tr�� ��n �h�ng ���� t�nh.

- C� ��an �h�i h�p: các s�, ban, ngành, ��a �h��ng

- Th�i h�n hoàn thành� Tr��� ngà� �� tháng �� n�� ����.

- S�n ph�m: ��n b�n h��ng d�n c�a ��n �h�ng ���� t�nh

b) Nâng c�� C� s� d� li�u c�a t�nh v� TTHC trên C�ng D�ch v� công c�a

t�nh; phát tri�n t�nh n�ng rà soát TTHC n�i b� trên các h� th�ng thông tin c�a

t�nh �� �á� �ng yêu c�u tri�n khai K� ho�ch.

- C� ��an �h� trì: S� Thông tin và truy�n thông.

- C� ��an �h�i h�p: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng

- Th�i h�n hoàn thành� Tr��� ngà� �� tháng �� n�� �����

- S�n ph��� C� s� d� li�u c�a t�nh v� TTHC, các h� th�ng th�ng t�n ���c

nâng c�p, phát tri�n, h� tr� các các s�, ban, ngành, ��a �h��ng qu�n lý, th�c

hi�n công khai, rà soát TTHC n�i b�.

c) T� ch�c t�p hu�n, h��ng d�n nghi�p v� th�ng kê, công b�, công khai,

rà soát, �� xu�t �h��ng án ��n g��n hóa TTHC n�i b� cho các s�, ban, ngành,

��a �h��ng.

- C� ��an �h� tr�� ��n �h�ng ���� t�nh.

- C� ��an �h�i h�p: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng .

- Th�i h�n hoàn thành� Tr��� ngà� �� tháng �� n�� �����

- S�n ph�m: Các h�i ngh� t�p hu�n ���c t� ch�c.

d) Ban hành K� ho��h rà soát, ��n g��n hóa TTHC n�i b� g�a� �o�n 2022

- 2025 c�a s�, ban, ngành, ��a �h��ng:

- C� ��an �h� trì: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng.

- Th�i h�n hoàn thành� Tr��� ngà� �� tháng �� n�� �����

- S�n ph�m: K� ho�ch c�a các s�, ban, ngành, ��a �h��ng ���c ban hành.

2. Th�ng kê, công b�, công khai th� t�c hành chính.

a� C� ��an �h� trì: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng th�ng kê, công b� th�

t�c hành chính n�i b� theo ph�m vi t�i m�c I K� ho�ch này.

b) C� ��an �h�i h��� ��n �h�ng ���� t�nh.

c) Th�i h�n hoàn thành� Tr��c ngày 01 tháng � n�� �����

d) S�n ph�m: Quy�t ��nh công b� th� t�c hành chính (l�n ��u).

3. T� ch�c rà soát, phê duy�t và th������������������������n hóa th�

t�c hành chính n�i b� trong t�ng s�������������������������:

a� C� ��an �h� trì: Các s�, ban, ngành, ��a �h��ng

b) Th�i h�n hoàn thành:

- Phê duy�t �h��ng án  
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L�n �� Tr��c ngà� �� tháng �� n�� 2�2��

L�n 2� Tr��c ngà� �� tháng �� n�� 2�2�.

- Th�c thi ph��ng án�

L�n �� Tr��c ngày 01 tháng � n�� 2�2��

L�n 2� Tr��c ngày 01 tháng � n�� 2�2�.

Th�i h�n c� th� xác ��nh t�i Quy�t ��nh c�a Ch� t�ch �y ban nhân dân

t�nh phê duy�t ph��ng án ��n gi�n hóa TTHC n�i b� trong t�ng s�, ban, ngành,

��a ph��ng.

c) S�n ph�m:

- Quy�t ��nh c�a Ch� t�ch �y ban nhân dân t�nh phê duy�t ph��ng án ��n

gi�n hóa TTHC n�i b� trong t�ng s�, �an, ngành, ��a ph��ng.

- Các ��n ��n th�c thi ph��ng án ��n gi�n hóa ���c Ch� t�ch �y ban

nhân dân t�nh ban hành theo th�m quy�n.

V. T� CH�C TH�C HI�N

1. Các S�, ban, ngành, ��a ph��ng c�n c� K� ho�ch này �à h��ng d�n c�a

��n phòng UBND t�nh �� tri�n khai th�c hi�n, b�o ��m thi�t th�c, hi�u qu�,

��ng ti�n �� ���c giao.

2. ��n phòng UBND t�nh ph�i h�p v�i các s�, ban, ngành; UBND các

huy�n, thành ph� Na� ��nh t� ch�c t�p hu�n, h��ng d�n, ph� bi�n tuyên truy�n

tri�n khai hi�u qu�; theo ��i, ��n ��c, ki�m tra, báo cáo k�t qu� tri�n khai th�c

hi�n K� ho�ch này theo ti�n �� qu� ��nh

3. Kinh phí th�c hi�n nhi�m v� c�a các c� quan, ��n �� ���c b� trí trong

�inh ph� chi th��ng xu�ên th�o qu� ��nh c�a pháp lu�t v� ng�n sách nhà n��c.

Trên ��� là K� ho�ch rà soát, ��n gi�n hóa th� t�c hành chính n�i b�

trong c� quan hành ch�nh nhà n��c giai �o�n 2022 – 2�2� trên ��a bàn t�nh Nam

��nh, yêu c�u th� tr��ng các s�, ban, ngành; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành

ph� t� ch�c th�c hi�n. Trong quá trình th�c hi�n, n�u có �hó �h�n, ���ng m�c

ch� ��ng báo cáo Ch� t�ch UBND t�nh (qua ��n phòng UBND t�nh� �� ���c

tháo g� k�p th�i./. 

 


