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BÁO CÁO 

Rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  

thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

năm 2020; Kế hoạch số 38/KH-SKHĐT ngày 03/03/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. 

UBND huyện Đình Lập đã rà soát danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý 

của UBND huyện, nội dung cụ thể như sau: 

1. Số lượng TTHC rà soát 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: 15 TTHC. Trong đó:  

- Số lượng rà soát theo kế hoạch rà soát năm 2020: 15 TTHC; 

- Số lượng rà soát phát sinh ngoài Kế hoạch: 0 TTHC;  

2. Danh mục TTHC đề xuất cắt giảm 

2.1. Lĩnh vực có liên quan về đăng ký hộ kinh doanh: 02/05 TTHC 

2.2. Lĩnh vực có liên quan về đăng ký hơp̣ tác xa:̃ 13/16 TTHC 

3. Tổng thời gian đề xuất cắt giảm 

3.1. Lĩnh vực có liên quan về đăng ký hộ kinh doanh 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC có liên quan về lĩnh vực đăng 

ký hộ kinh doanh trước khi rà soát: 03 ngày.    

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC có liên quan về lĩnh vực đăng 

ký hộ kinh doanh sau khi rà soát: 02 ngày. 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 01 ngày. 

- Tỷ lệ cắt giảm: 33,3%. 

3.2. Lĩnh vực có liên quan về đăng ký hơp̣ tác xa ̃

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC có liên quan về lĩnh vực đăng 

ký hợp tác xã trước khi rà soát trung bình là 03 ngày. 
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- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC có liên quan về lĩnh vực đăng 

ký hợp tác xã sau khi rà soát trung bình là 02 ngày. 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát trung bình 01 ngày. 

- Tỷ lệ cắt giảm: 30,5%. 

- Ghi chú: Đối với TTHC đăng ký thành lập hợp tác xã (mã TTHC: BKH-

LSN-271961) do hiện nay thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

Hợp tác xã và phụ thuộc vào cơ quan thuế cấp mã số thuế ngay khi đăng ký 

thành lập nên huyện vẫn giữ nguyên thời gian 03 ngày. 

* Tỷ lệ cắt giảm thời gian của các TTHC đã rà soát đạt 30,7% 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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