
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 09/UBND-THCBKS 
Về việc đề xuất TTHC, nhóm TTHC 

thực hiện rà soát, kiến nghị Phương án 
đơn giản hóa TTHC năm 2023 

 
 

 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

    Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố căn cứ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa 
phương có quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực ngành quản lý 

và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP để đề xuất TTHC, nhóm 
TTHC thực hiện rà soát, kiến nghị Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2023 

(theo Biểu đính kèm). 

(Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai, tổng hợp 

kết quả đề xuất TTHC, nhóm TTHC thực hiện rà soát của Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn trực thuộc). 

Biểu tổng hợp đề xuất TTHC, nhóm TTHC thực hiện rà soát của các cơ 

quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2023 để 
tổng hợp, xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh năm 2023 theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
-  Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

(báo cáo) 

- Như kính gửi; (thực hiện)  
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, THCBKSNhung.  
 

 

    TL. CHỦ TỊCH 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

     Tạ Văn Dũng 
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BIỂU  
Đề xuất thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính 

 (Kèm theo Công văn số: 09/UBND-THCBKS  ngày 03/01/2023  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)  

 

 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP 

Đề xuất thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính 

 thực hiện rà soát, đơn giản hóa năm 2023 

 

 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính/nhóm thủ 

tục hành chính đề 

xuất rà soát 

Lĩnh 

vực 

Số, ký kiệu, ngày tháng 

năm ban hành, tên loại và 

trích yếu của VBQPPL 

ban hành có quy định về 

thủ tục hành chính, nhóm 

thủ tục hành chính đề xuất 

rà soát (nêu rõ điều, khoản, 

điểm của văn bản nếu có) 

Lý do  

đề xuất  

rà soát 

Cơ quan  

thực hiện 

rà soát 
Ghi 

chú 
Chủ 

trì  

Phối 

hợp 

1        

2        

3        

...        

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  

(Ký tên, đóng dấu) 
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