
 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trên địa bàn xã Tam Thanh năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM THANH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

thủ tục hànhchính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 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 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số141/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định 

ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định 

Căn cứ Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện ban 

hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Vụ Bản năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ – UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện ban 

hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Vụ 

Bản 

Xét đề nghị của Công chức – Văn phòng thống kê xã 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hành chính trên địa bàn xã Tam Thanh năm 2023. 

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

        Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã, các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM THANH 

Số: 04/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Tam Thanh, ngày 17 tháng 01 năm 2023 



Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND huyện Vụ Bản; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Bài 

 

 


		2023-01-17T16:03:11+0700


		2023-01-17T16:04:13+0700




