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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY 

 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 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 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 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 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng; 

 Căn cứ Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ 

về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 

điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; 



 Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử;  

 Căn cứ Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2023; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

chính năm 2023 (Có Kế hoạch kèm theo). 

 Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân 

sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành cấp 

huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (để B/c); 

- Website huyện; 

- Lưu VT. 
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