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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 4981  /VP-KSTT  Lạng Sơn, ngày  13  tháng 12 năm 2018 
V/v đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC  
để xây dựng Kế hoạch  rà soát, đánh  
     giá của tỉnh trong năm 2019 
 
 

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

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 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); Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2020; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan lựa 
chọn TTHC để đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá trong 
năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Lựa chọn TTHC để rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 02/2017/TT-VPCP  

Các cơ quan tiến hành lựa chọn TTHC, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết, phạm vi, chức năng quản lý đối với ngành, lĩnh vực của cơ quan 
(bao gồm cả TTHC cấp huyện, cấp xã) để đề xuất đưa vào kế hoạch rà soát 
năm 2019 của tỉnh. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tránh lãng phí, thời gian chi phí rà 
soát; đề nghị các cơ quan chỉ lựa chọn các quy định, TTHC có vướng mắc, 
bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân, 
có chi phí tuân thủ TTHC lớn để rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 10% chi phí 
tuân thủ TTHC, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC. 

Đối với nội dung này mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn, đề xuất không quá 
10 TTHC cấp tỉnh, 05 TTHC cấp huyện, 05 TTHC cấp xã hoặc lựa chọn 01 
nhóm TTHC có liên quan trong quá trình giải quyết hoặc các TTHC có cùng 
căn cứ pháp lý để đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa được thống nhất, đồng bộ 
(các TTHC này sẽ thực hiện rà soát, đánh giá theo hướng dẫn và biểu mẫu rà 
soát quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).  

2. Lựa chọn TTHC để đề xuất cắt giảm theo Đề án cải cách TTHC 
của tỉnh 

Để thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu tại Đề án cải cách thủ tục hành 
chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, đề nghị các cơ quan căn cứ vào số lượng 
TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của cơ quan để lựa 
chọn, đề xuất đủ số lượng TTHC dự kiến rà soát trong Đề án cải cách TTHC 
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của cơ quan, đơn vị mình; đảm bảo yêu cầu đến năm 2020 hoàn thành việc cắt 
giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh gây khó khăn, 
phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện 
TTHC, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm ít nhất 30% thời gian 
thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền trên địa bàn tỉnh có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên. 

3. Lập danh mục nhóm TTHC, TTHC đề xuất đưa vào kế hoạch rà soát 
(theo mẫu kèm theo Công văn này) gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 
25/12/2018 để tổng hợp, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà 
soát TTHC của tỉnh. Đề nghị ghi chính xác tên nhóm TTHC, tên từng TTHC 
đề xuất rà soát theo đúng tên đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.  

Đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh quan tâm triển khai thực 
hiện, để Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh được ban hành đúng thời gian quy 
định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PCVP; các phòng CV; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

           Phạm Hùng Trường 
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