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CHỈ THỊ
Tổ chức thực hiện công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính

___________________________

Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực 
quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30) và giao cho Tổ công tác 
chuyên trách cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là Tổ công tác thực hiện Đề án 30) của 
Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng, 
tổ chức thực hiện.

Sau thời gian chuẩn bị, đến nay Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng 
Chính phủ đã bắt đầu triển khai việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính trên 
phạm vi cả nước (giai đoạn 1 của Đề án 30).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành quyết 
định số 4082/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề 
án Đơn giản hóa thủ tục hành chính thành phố (gọi tắt là Tổ công tác thực hiện Đề án 
30 thành phố) và giao cho Tổ công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát thủ 
tục hành chính trên phạm vi thành phố.

Để thực hiện có kết quả công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính trên phạm vi 
địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Căn cứ kế hoạch triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ của Tổ công tác thực hiện 
Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố có trách 
nhiệm tổ chức triển khai công việc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị toàn thành phố 
thực hiện thống kê thủ tục hành chính; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo đúng theo yêu cầu 
của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã có 
trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc do Tổ công tác 
thực hiện Đề án 30 thành phố triển khai, hướng dẫn; 

b) Cử cán bộ có trách nhiệm, có năng lực, am hiểu thủ tục hành chính tại đơn vị 
mình tham gia tập huấn nghiệp vụ, tiếp nhận nhiệm vụ được triển khai từ Tổ công tác 
thực hiện Đề án 30 thành phố về triển khai thực hiện tại đơn vị.



c) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc có liên 
quan tích cực tham gia, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị đúng theo yêu cầu của Tổ công tác thực 
hiện Đề án 30 thành phố.

3. Đây là công việc có tính phối hợp cao và đòi hỏi đồng bộ cả về phương pháp tổ 
chức, thời gian thực hiện. Do vậy thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, 
đảm bảo cung cấp kết quả số liệu, thông tin chính xác để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác 
thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị này./. 

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


