
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KSTTHCNC                                        

V/v tiếp tục triển khai nhiệm vụ 

thống kê, rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nội bộ. 

      

  Thanh Hóa, ngày         tháng       năm 2023 

 

 

                Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh. 

   

 Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 

(ban hành kèm theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh), trên cơ sở tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành, ngày 13/3/2023 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc công bố 

thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nội bộ nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 

Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nội dung và thời 

hạn Kế hoạch đề ra. 

- Tham khảo Danh mục TTHC nội bộ thực hiện trong phạm vi tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 103/KSTT-KTTH ngày 15/3/2023 của 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm 

vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ (có Công văn số 103/KSTT-KTTH 

ngày 15/3/2023 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính gửi kèm), tiếp tục rà soát, 

thống kê, tham mưu trình công bố các TTHC nội bộ do HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.  
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- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất bãi bỏ các TTHC nội bộ do HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khi có thể thực hiện theo quy định do 

bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành và áp dụng thống nhất 

trong toàn quốc; sửa đổi, bổ sung các TTHC nội bộ do tỉnh ban hành chưa đầy đủ, 

cụ thể các bộ phận cấu thành, chưa phù hợp với quy định khung do bộ, ngành, cơ 

quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành hoặc chưa được quy định tại văn bản 

của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà chỉ quy định dưới dạng văn 

bản, hướng dẫn của sở, ngành, đơn vị.  

Đối với các TTHC đã quy định đầy đủ bộ phận tạo thành, rà soát đề xuất sửa 

đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nhằm rút ngắn thời gian giải 

quyết, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, 

cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn tỉnh mới nghiên 

cứu, tham khảo ý kiến tại mục 2 Công văn số 103/KSTT-KTTH ngày 15/3/2023 

của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để tham mưu triển khai thực hiện theo quy 

định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT TTr UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Trọng Trang 
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