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BÁO CÁO
Kết quả rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn huyện Gia Lộc

Thực hiện Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 về 
việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước giải đoạn 2022-2025; Công văn số 568/VP-NC-
KSTTHC ngày 27/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển 
khai Kế hoạch rà soát đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước; 

UBND huyện Gia Lộc đã ban hành Công văn số 746/UBND-VP ngày 
05/12/2022 V/v triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ 
thống cơ quan hành chính nhà nước; chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc UBND 
huyện, các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê danh mục thủ tục hành chính nội 
bộ, kết quả cụ thể như sau:

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN: 10 THỦ TỤC

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện

1
Thẩm định thành lập tổ chức hành 
chính. Tổ chức hành chính Phòng Nội vụ

2
Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 
chính. Tổ chức hành chính Phòng Nội vụ

3
Thẩm định giải thể tổ chức hành 
chính. Tổ chức hành chính Phòng Nội vụ

4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Thi đua, khen 
thưởng Phòng Nội vụ

5
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 
sở.

Thi đua, khen 
thưởng Phòng Nội vụ

6
Tặng danh hiệu tập thể Lao động 
tiên tiến. 

Thi đua, khen 
thưởng Phòng Nội vụ

7 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ 
tịch UBND cấp huyện về thành tích 

Thi đua, khen 
thưởng Phòng Nội vụ
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thực hiện nhiệm vụ chính trị

8
Thẩm định thành lập đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp 

công lập
Phòng Nội vụ

9
Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp 

công lập
Phòng Nội vụ

10
Thẩm định giải thể đơn vị sụ nghiệp 
công lập.

Tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp 

công lập
Phòng Nội vụ

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ: 11 THỦ TỤC

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cơ 

quan 
thực 
hiện

1
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua khen 
thưởng UBND xã

2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc 
chuyên đề

Thi đua khen 
thưởng UBND xã

3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp xã về thành tích đột xuất

Thi đua khen 
thưởng UBND xã

4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên 
tiến

Thi đua khen 
thưởng UBND xã

5 Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống 
tham nhũng

UBND xã

6
Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống 

tham nhũng UBND xã

7
Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống 

tham nhũng UBND xã

8
Thủ tục Thực hiện việc giải trình Phòng chống 

tham nhũng UBND xã

9
Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công

Quản lý công sản UBND xã
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10 Thủ tục quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản UBND xã

11 Thủ tục: Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý công sản UBND xã

(Có biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ gửi kèm).
Trên đây là báo cáo rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên địa  bàn huyện Gia 

Lộc. Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc báo cáo Văn phòng UBND tỉnh ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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