
 

 

Phụ lục 
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1805 /QĐ-UBND ngày  15 /9/2020 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Thủ tục: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế. 

1.1. Nội dung đơn giản hóa 

Về thời gian giải quyết: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) của cơ quan có thẩm quyền. 

Lý do: Hiện tại TTHC chưa có quy định về thời hạn giải quyết, gây khó 

khăn cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trong việc hẹn trả kết quả và 

bố trí, sắp xếp thời gian giải quyết TTHC vì ngoài việc xem xét, giải quyết 

TTHC, cơ quan còn phải thực hiện rất nhiều chức năng, nhiệm vụ khác theo quy 

định. Nếu không quy định thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết có thể sẽ kéo 

dài hơn thời gian xử lý TTHC so với mức cần thiết trong thực tế, làm tăng thời 

gian chờ đợi, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, tăng chi phí 

thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân.  

Do vậy, việc quy định thời hạn giải quyết TTHC của cơ quan giải quyết là 

hết sức cần thiết; đồng thời quy định bổ sung bộ phận “thời hạn giải quyết 

TTHC” còn bảo đảm đáp ứng yêu cầu quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành của 

TTHC theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính). 

1.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-

CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, cụ thể như sau: 

“đ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh 

tế có ý kiến bằng văn bản gửi người sử dụng đất về việc được trừ tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 16.246.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa:  11.656.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 4.590.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 28%./. 
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