ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH HẢI
Số:14 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày24 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH HẢI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Căn cứ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 09/02/2021 của UBND thị xã
Ninh Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021;
Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê phường Ninh Hải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2021 trên địa bàn phường Ninh Hải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng -Thống kê, cán bộ, công chức và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng UBND thị xã (để b/c);
- Cổng thông tin ĐT phường;
- Lưu: VT, KSTTKC.
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