
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /VP-KSTT  Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 

V/v đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC  

để xây dựng Kế hoạch  rà soát, đánh  

       giá của tỉnh trong năm 2020 

 
 

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

      

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 (TTHC);  uyế  định  ố 1430/ Đ-UBND n  y 31/ / 01  

của  hủ  ịch UBND  ỉnh  hê  uyệ  Đề án c   cách  hủ  ục h nh ch nh  ỉnh 

Lạn  Sơn đến năm 2020;  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh lựa chọn TTH  để đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà  oá , đánh 

  á  ron  năm  0 0, cụ thể như sau: 

1. Lựa chọn TTHC để đề xuất cắt giảm theo Đề án cải cách TTHC 

của tỉnh 

Năm  0 0 l  năm kết thúc Đề án c   cách  hủ  ục h nh ch nh  ỉnh Lạn  

Sơn, do vậy đề nghị các cơ quan rà soát, xác định chính xác tổng số TTHC 

thuộc phạm vi qu n lý và thẩm quyền gi i quyết của cơ quan có thời hạn gi i 

quyết từ 03 ngày trở lên, tổng hợp số lượn  TTH  đã r   oá   ừ năm  01  đến 

năm 2019 để đề xuất rà soát toàn bộ TTHC còn lại của cơ quan, đơn vị mình; 

b o đ m trong năm 2020 hoàn thành việc rà soát 100% TTHC có quy định về 

thời hạn gi i quyết từ 03 ngày trở lên, để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt cắt gi m ít nhất 30% thời gian thực hiện.  

2. Lựa chọn TTHC để rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 02/2017/TT-VPCP  

Để tập trung cho việc hoàn thành rà soát, đề xuất cắt gi m thời hạn gi i 

quyết TTHC theo Đề án c i cách TTHC của tỉnh và nâng cao chấ  lượng, hiệu 

qu , tránh lãng phí thời gian, chi phí rà soát; đề nghị các cơ quan chỉ lựa chọn 

các TTHC có vướng mắc, bất cập, có chi phí tuân thủ lớn hoặc chưa được quy 

định đầy đủ các bộ phận cấu thành của TTH   heo quy định tại Kho n   Đ ều 

8 Nghị định số 63/ 010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung) hoặc chưa được quy định rõ ràng, cụ thể 

thời gian thực hiện của các cơ quan có l ên quan  ron  v ệc gi i quyết TTHC, 

để rà soát theo mục tiêu cắt gi m ít nhất 10% chi phí tuân thủ, rút ngắn tố  đa 
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thời gian thực hiện TTHC và đề xuất quy định bổ  un  đầy đủ bộ phận cấu 

thành TTHC, rõ ràng thời gian thực hiện... 

Đối với nội dung này mỗ  cơ quan, đơn vị lựa chọn, đề xuất không quá 

05 TTHC cấp tỉnh, 05 TTHC cấp huyện, 05 TTHC cấp xã hoặc lựa chọn 01 

nhóm TTHC có liên quan trong quá trình gi i quyết hoặc các TTHC có cùng 

căn cứ pháp lý để đề xuất, kiến nghị đơn    n hóa được thống nhấ , đồng bộ 

(các TTHC này sẽ thực hiện r   oá , đánh   á  heo hướng dẫn và biểu mẫu rà 

 oá  quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).  

Lưu ý: Khôn  lựa chọn, đề xuấ  các TTH  đã có văn b n thay thế, bãi 

bỏ, chuẩn bị đến thời hạn hết hiệu lực thi hành. 

3. Các cơ quan xây dựng danh mục nhóm TTHC, TTHC (chính xác 

theo  ên TTH  đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) đề xuất rà soát trong 

năm  0 0 (theo mẫu tại file điện tử đính kèm theo Công văn này trên VNPT-

iOffice), gử  Văn  hòn  UBND  ỉnh trước ngày 10/01/2020 để tổng hợp, xây 

dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh.  

Đề nghị các cơ quan quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  rên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- UBND các huyện, thành phố (biết); 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

           PH  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Hà 
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