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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Việc xây dựng Kế hoạch rà soát 

Sau khi nhận được Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2019 theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

2. Việc tổ chức thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch rà soát, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 

17/KH-UBND ngày 14/01/2019 về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính 

năm 2019 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo 

phạm vi, thẩm quyền quản lý. Công chức các phòng chuyên môn, đơn vị được 

giao phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC trong các lĩnh vực đã tiến hành thực 

hiện rà soát các thủ tục hành chính theo kế hoạch đề ra. 

II. SỐ LƯỢNG TTHC RÀ SOÁT 

1. Số lượng TTHC rà soát theo kế hoạch 

Theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của tỉnh UBND 

huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tiến hành rà soát theo kế hoạch 

là 20 TTHC. Tuy nhiên số TTHC thuộc lĩnh vực Y tế được công bố tại Quyết 

định 756/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/4/2019 đã bãi bỏ 02 TTHC nên không thực 

hiện rà soát. Như vậy tổng số là 18 THHC trong đó các Phòng chuyên môn cấp 

huyện rà soát 14 TTHC, cấp xã 04 TTHC. 

2. Kết quả rà soát 

- Các phòng chuyên môn của huyện: 

+ Số lượng TTHC rà soát: 14 TTHC. 

+ Số lượng đề nghị giữ nguyên: 13 TTHC. 

+ Số lượng đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa: 01 TTHC. 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã: 
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+ Số lượng TTHC rà soát: 04 TTHC. 

+ Số lượng đề nghị giữ nguyên: 04 TTHC. 

+ Số lượng đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa: 0 TTHC. 

3. Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên 

Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung 

của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện 

TTHC: 18 TTHC trong đó: 

- Cấp huyện: 13 thủ tục hành chính: 

- Cấp xã: 04 thủ tục hành chính: 

4. Danh sách TTHC kiến nghị phương án đơn giản hoá: 01 TTHC 

* Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Không, trong đó: 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Không. 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Không. 

(Cụ thể có phụ lục kèm theo) 

5. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý 18 TTHC. Trong đó: 

5.1. Số lượng TTHC cấp huyện 14 TTHC 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 13 mẫu 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 05 điều kiện 

5.2. Số lượng TTHC cấp xã 04 TTHC 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 5 mẫu 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 12 điều kiện 

6. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: Không có 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. TTHC đề xuất giữ nguyên 

TT 
Số hồ sơ TTHC 

(trên CSDLQG) 
Tên TTHC Lĩnh vực 

Ghi 

chú 

 Tổng cộng 01 thủ tục hành chính 

1 B-BLD-286147-TT 
Giải quyết tranh chấp Lao động tập thể về 

quyền Lao động 

TB-XH 

 

2 B-BLD-286146-TT 
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao 

động của doanh nghiệp 

 

3  
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 
Giáo dục và 

Đào tạo 

 

4  Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
Lưu thông 

hành hóa 

 

5  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản  
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phẩm thuốc lá trong nước 

6  Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

7  
Đăng ký thành lập hoạt động hộ kinh 

doanh 
Thành lập 

hoạt động hộ 

kinh doanh 

 

8  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 
 

9  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 
 

10  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

Hộ tịch 

 

11  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  

12 
 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 
 

14  Cấp bản sao trích lục hộ tịch  

2. Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa: 01 TTHC 

 

 

Số hồ sơ TTHC 

(trên CSDLQG) 
Tên TTHC Lĩnh vực Ghi chú 

 Tổng cộng 01 thủ tục hành chính 

1  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch  

Kiến nghị bỏ loại giấy tờ “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ 

quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài cấp” vì trong thành phần hồ sơ đã có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

của công dân Việt Nam cư trú trong nước. Trước khi đi công tác thì công dân đã 

xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đi công tác, học tập, lao động, học tập của 

nước ngoài, trong mục xác nhận tình trạng hôn nhân có ghi: “đi học tập, công 

tác ở nước ngoài” nên trong quá trình học tập công tác tại nước ngoài công dân 

đó không thể dùng giấy này để đăng ký kết hôn ở nước ngoài được, nên “Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại 

diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp”  là không cần thiết. 

Sau khi tính chi phí sẽ tiết kiệm được 77% chi phí cho công dân và 40% 

thời gian đi lại để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại 

diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp. 

Việc cắt giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày 

làm việc, lý do Sở Tư pháp thực hiện cắt giảm rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC để tạo điều kiện cho công dân trong việc giải quyết TTHC, nhằm phục vụ 

và tạo sự hài lòng cho công dân thực hiện TTHC. (Sở Tư pháp đã rà soát và 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 822/QĐ-UBND ngày 08/5/2019). 

* Ghi chú: Đây mới là dự kiến chứ không nhất thiết trường hợp đăng ký 

kết hôn nào cũng yêu cầu phải có “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ 

quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài cấp” 

IV. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. TTHC đề xuất giữ nguyên 
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TT 
Số hồ sơ TTHC 

(trên CSDLQG) 
Tên TTHC Lĩnh vực 

Ghi 

chú 

 Tổng cộng 01 thủ tục hành chính 

1  Thủ tục hành chính cho phép nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 
GD-ĐT  

2 T-LSN-284460-TT Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch  

3 BTP-LSN-277449 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải  

4 BTP-LSN-277452 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải  

2. Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa: Không 

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

Quá trình thực hiện UBND huyện luôn nhận được các văn bản hướng dẫn 

kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 

cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi cho công chức đầu mối trong việc triển khai thực 

hiện rà soát TTHC. 

2. Hạn chế 

Cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện và 

phòng chuyên môn, đơn vị, các xã, thị trấn là công chức kiêm nhiệm, chưa được 

tập huấn nghiệp vụ công tác TTHC nên trong quá trình thực hiện, rà soát còn 

gặp nhiều khó khăn, lúng túng, ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng rà soát 

TTHC. 

3. Đề xuất kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan quan tâm mở 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác TTHC cho cán bộ công chức 

đầu mối huyện, phòng chuyên môn, các xã, thị trấn để nâng cao chất lượng công 

tác TTHC trong thời gian tới. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2019 của UBND huyện Đình Lập./ 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);            

- CT, các PCT UBND huyện: 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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