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Số: 642 /VP-KSTT Lạng Sơn, ngày  22  tháng  02  năm 2019 

V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà 
soát giảm thời hạn giải quyết TTHC 

theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch 
rà soát của UBND tỉnh. 

 

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

 

Thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 
2020 và các Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa 
bàn tỉnh năm 2018, 2019; để việc rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết 
TTHC đạt hiệu quả và đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo 
dõi, thực hiện; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan khẩn trương thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện rà soát dứt điểm theo lĩnh vực đã được phê duyệt tại Kế 
hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh và chủ trì, phối 
hợp với UBND cấp huyện để rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết đối với 
các TTHC thuộc phạm vi ngành quản lý; đảm bảo cắt giảm ít nhất 30% thời 
gian thực hiện đối với các TTHC có quy định thời hạn giải quyết từ 03 ngày 
trở lên. 

Trong quá trình rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết theo lĩnh vực đã 
được phê duyệt năm 2019, nếu có TTHC đã thực hiện rà soát trong năm 2018 
hoặc có lĩnh vực đã hoàn thành việc rà soát trong năm 2018 đề nghị các cơ 
quan tổng hợp chung trong báo cáo kết quả rà soát năm 2019; nếu có TTHC 
phát sinh ngoài danh mục rà soát của năm 2018 và 2019 đề nghị tổ chức thực 
hiện rà soát ngay để tổng hợp đầy đủ theo lĩnh vực, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
phê duyệt trong năm 2019. 

2. Gửi báo cáo kết quả rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định phê 
duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý (bao gồm cả 
TTHC rà soát trong năm 2018 và 2019), trình Chủ tịch UBND tỉnh trước 
ngày 15/4/2019.  

3. Đối với các TTHC liên thông và TTHC có quy định thẩm quyền 
quyết định là UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Ngoài việc tổng hợp, trình 
phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị 
tổng hợp thành danh mục riêng (theo mẫu), để sau khi có Quyết định phê 
duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh sẽ hướng dẫn thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
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duyệt thời gian thực hiện cụ thể của các cơ quan có liên quan theo phương án 
đã được cắt giảm. 

(Có file điện tử mẫu báo cáo, tờ trình, quyết định gửi kèm trên eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan quan tâm thực hiện để 
công tác rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách 
TTHC của tỉnh đến năm 2020 đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, TP (phối hợp); 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, NC ; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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