
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 639 /UBND - TCKH 

V/v tham gia ý kiến về quy trình, 

thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính đối với cấp huyện, thành phố 

        Đình Lập, ngày 19 tháng  6 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 800/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/6/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến về quy trình, thời gian 

thực hiện thủ tục hành chính đối với cấp huyện, thành phố. 

Sau khi xem xét dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thành phố đối với lĩnh vực 

đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn 

thảo, UBND huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

1. Đối với lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh  

Mục 1. Thủ tục hành chính về đăng ký thành lập Hộ kinh doanh; đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký Hộ kinh doanh (03 TTHC) đề nghị sửa mục a)Lưu đồ thành b) Lưu đồ 

2. Đối với quy trình của phần I. Lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và II. 

Lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động hợp tác xã 

Nên bỏ bước thứ 3 (B3- Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ) hồ sơ từ 

bộ phận 1 cửa nên chuyển thẳng đến chuyên viên xử lý hồ sơ (Thẩm định hồ sơ, 

xây dựng dự thảo văn bản (kết quả giải quyết)) sau đó chuyên viên trình lãnh 

đạo phòng ký duyệt hồ sơ và trả kết quả lại bộ phận 1 cửa. 

Lý do: hiện nay các TTHC về đăng ký kinh doanh (02 ngày) và hợp tác xã 

(03 ngày) đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, do thời gian giải quyết hổ sơ 

ngắn và tính chất công việc phải đi cơ sở thường xuyên do đó nếu bước lãnh đạo 

phòng không phân công xử lý hồ sơ kịp thời thì sẽ dẫn tới việc trả kết quả cho 

người dân không đảm bảo thời gian đã hẹn. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tổng hợp./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng TC-KH(eOffice); 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nông Minh Cát 
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