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HUYỆN TRÀNG ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 20/UBND-VP      Tràng Định, ngày 07 tháng 01 năm 2022 
V/v đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC 

để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh 

giá trong năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

                                         

Thực hiện Công văn  số 23/UBND-TTPVHCC ngày 04/01/2022 Của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây 

dựng Kế hoạch rà soát, đánh  giá của tỉnh trong năm 2022. Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

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

số 02/2017/TT-VPCP  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tránh lãng phí, thời gian chi phí rà 

soát; đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ lựa chọn các quy định, TTHC hoặc nhóm 

TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời 

sống của Nhân dân, gây khó khăn trong quá trình thực hiện (quy định thiếu 

thống nhất giữa các văn bản quy định trực tiếp về TTHC; quy định thiếu hoặc 

chưa rõ ràng về thời hạn giải quyết, nhất là thời hạn giải quyết giữa các cơ quan 

có liên quan trong giải quyết TTHC…), có chi phí tuân thủ TTHC lớn… để rà 

soát, đề xuất cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện 

TTHC, với số lượng như sau: 

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của các phòng 

thuộc UBND huyện và UBND cấp xã: lựa chọn mỗi phòng, đơn vị không quá 03 

TTHC.  

Lưu ý: Nếu trong số các TTHC được lựa chọn đề xuất rà soát, có TTHC 

liên quan đến các TTHC khác trong quá trình giải quyết hoặc còn có các TTHC 

khác có cùng căn cứ pháp lý với TTHC được lựa chọn rà soát; thì có thể lựa 

chọn 01 nhóm TTHC có liên quan 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 thời hạn giải quyết TTHC 

Để tiếp tục cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa 

chọn, đề xuất các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên 

mới ban hành hoặc chưa được rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết theo 
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Đề án cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị để tiếp tục rà soát, đề xuất Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết trong năm 2022. 

3. Thời hạn gửi danh mục đề xuất rà soát 

Các cơ quan, đơn vị lập danh mục TTHC, nhóm TTHC đề xuất đưa vào 

kế hoạch rà soát (ghi chính xác tên từng TTHC, tên nhóm TTHC đề xuất rà soát 

theo đúng tên đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố) theo mẫu kèm theo Công 

văn này, gửi theo thời hạn sau: 

3.1. Các chuyên môn phòng thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn gửi danh mục TTHC đề xuất, rà soát về UBND huyện qua (Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) chậm nhất trong ngày 10/01/2022. 

3.2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng báo cáo tổng hợp 

các danh mục TTHC đề xuất của các phòng thuộc UBND huyện và UBND các 

xã thị trấn chậm nhất trong ngày 12/01/2022 để trình UBND huyện ban hành.  

 (Có Công văn số 23/UBND-TTPVHCC, ngày 04/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn  và Mẫu danh mục TTHC đề xuất vào Kế hoạch rà soát 

năm 2022 trên hệ thống VNTP-iOffice) 

UBND huyện yêu cầu  các cơ quan, đơn vị  nghiêm túc thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các  Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHONG 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-07T07:55:20+0700




