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Kính gửi:   

-Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

                      
  Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên năm 2022; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện:  

- Tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số định số 1563/QĐ-UBND ngày 

27/12/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực 
hiện. 

- Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện rà soát lại tất cả các thủ 

tục hành chính do cơ quan, đơn vị mình giải quyết theo Quyết định số 1563/QĐ-
UBND ngày 27/12/2022 để niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa cũng như công 

khai trên trang thông tin điện tử của huyện. Thời gian trước ngày 31/01/2023. 
 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị huyện việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 1563/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh ; tổng hợp, báo cáo kết 
quả thực hiện cho UBND huyện theo quy định. 

(Gửi kèm Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên năm 2022). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Công Trinh 

 

V/v triển khai thực hiện 
 Quyết định số 1563/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2022 của UBND 
tỉnh 
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Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 

STT Tên thủ tục hành chính Số trang Quyết định 

ban hành 

01 Thủ tục …… ….. …… 

02 Thủ tục…..   

03    

04    
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NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Thủ tục A 

a) Trình tự thực hiện:  

…… 

b). Thành phần hồ sơ:  

….. 

c). Thời gian giải quyết: 

…… 

2. Thủ tục B 

a)…. 

b)…. 

…… 
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