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Số:          /BC-UBND Đình Lập, ngày         tháng 4 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  

trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020 

 

Thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Laṇg Sơn đến năm 2020 và Kế hoạch 

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020; UBND huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020 như sau: 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Việc xây dựng kế hoạch rà soát   

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/3/2020 về 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập, chỉ 

đạo, đôn đốc  các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

của đơn vị mình và triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2020 theo đúng quy định..  

Qua quá trình triển khai, thực hiện 100% các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên. 

Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên 

địa bàn huyện, xã có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên phải được 

rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiêṇ đối với các TTHC. 

2. Việc tổ chức thực hiện 

Công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại tại Văn phòng UBND huyện đã 

phối hợp với các Phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tiến hành thực 

hiện rà soát các TTHC theo kế hoạch đề ra. 

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 116 

TTHC; 

- Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 30 

TTHC. 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI 

QUYẾT 

I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN 
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Tổng số TTHC được thực hiện rà soát là 115 TTHC; trong đó số lượng rà 

soát theo Kế hoạch rà soát năm 2020 là 116 TTHC, số lượng rà soát phát sinh 

ngoài Kế hoạch 0 TTHC, số lượng TTHC thuộc các lĩnh vực theo danh mục kèm 

Kế hoạch rà soát không thực hiện rà soát 01 TTHC (thuộc lĩnh Văn hóa và Thông 

tin, thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, vì huyện 

Đình lập không có kinh doanh dịch vụ vũ trường). 

 Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 2032 ngày. 

 Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 1771,5 ngày. 

 Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 265,5 ngày. 

 Tỷ lệ cắt giảm: 13%. 

 Cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Tư pháp 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: số lượng rà soát theo Kế hoạch rà 

soát năm 2020 là 05 TTHC, số lượng rà soát phát sinh ngoài Kế hoạch: 0 TTHC; 

số lượng TTHC thuộc các lĩnh vực theo danh mục kèm Kế hoạch rà soát không  

thực hiện rà soát: 0 TTHC. 

1.1. Tổng số TTHC đề xuất cắt giảm: 05; 

1.2. Tổng số TTHC không đề xuất cắt giảm: không 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 66 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát:  43 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát:  23 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 34,8 %. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

2. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: 30 TTHC; Trong đó:  

- Số lượng rà soát theo kế hoạch rà soát năm 2020: 30 TTHC; 

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

1.1. Tổng số TTHC đề xuất cắt giảm: 13; 

1.2. Tổng số TTHC không đề xuất cắt giảm: 17; 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 398 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát:  384,5 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát:  13,5 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 3,4 %. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

3. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 
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3.1 Tổng số 23 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết 

định số: 568/QĐ-UBND ngày 06/4/2020. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 23 TTHC, 

bao gồm 0 TTHC thực hiện liên thông. 

 3.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 0 TTHC 

 3.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 23 TTHC. 

 - Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm: 13 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 10 TTHC. 

 3.4. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 475 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 420 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 55 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 11,57%. 

4. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

4.1. Tổng số 21 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các 

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; Quyết định số 305/QĐ-UBND 

25/2/2017; Quyết định số 971/QĐ-UBND 29/5/2018; Quyết định số 1611/QĐ-

UBND 21/8/2018. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 21 TTHC, 

bao gồm 0 TTHC thực hiện liên thông. 

 4.2. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 20 TTHC. 

 - Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm: 0 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 21 TTHC. 

 4.3. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 354 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 252 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 107 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 30,2%. 

5. Lĩnh vực Văn hóa thông tin 

5.1 Tổng số 16 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố các tại Quyết 

định số 408 /QĐ-UBND  ngày 09  tháng 3 năm 2020. 
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- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 16 TTHC, 

bao gồm 01 TTHC thực hiện liên thông. 

 5.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 01 TTHC, lý do không thực 

hiện rà soát vì huyện Đình lập không có kinh doanh dịch vụ vũ trường. 

 5.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 16 TTHC. 

 - Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm: 08 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm:  08 TTHC. 

 5.4. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 213 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 162 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 51 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 23,94%. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

6. Lĩnh vực Lao động, Thương binh, và Xã hội 

Tổng số 07 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết 

định số 936/QĐ-UBND 09/6/2016; Quyết định số 1407/QĐ-UBND 12/8/2016; 

Quyết định số 1404/QĐ-UBND 12/8/2016. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 07 TTHC, 

bao gồm 0 TTHC thực hiện liên thông. 

6.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 07 TTHC. 

 - Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm: 07 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 0 TTHC. 

 6.4. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 33 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 33 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 0 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 0%. 

7. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 

7.1. Tổng số 07 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các 

Quyết định số 18/QĐ-UBND 05/01/2018; Quyết định số 808/QĐ-UBND 

03/5/2019; Quyết định số 835/QĐ-UBND 08/5/2019. 
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- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 07 TTHC, 

bao gồm 0 TTHC thực hiện liên thông. 

 7.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 0 TTHC 

 7.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 07 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 07 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 0 TTHC. 

 7.4. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 148 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 16 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 132 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 10,8%. 

  (Chi tiết tại biểu kèm theo) 

8. Lĩnh vực Môi trường 

7.1 Tổng số 06 TTHC, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 

2695/QĐ-UBND 27/12/2018. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 0 TTHC; 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 06 TTHC, 

bao gồm 03 TTHC thực hiện liên thông. 

 7.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 0 TTHC 

 7.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

 - Số lượng TTHC thực hiện rà soát 06 TTHC. 

 - Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm: 06 TTHC. 

 - Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm: 0 TTHC. 

 7.4. Thời gian cắt giảm 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 115 ngày. 

 - Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 115 ngày. 

 - Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 0 ngày. 

 - Tỷ lệ cắt giảm: 0%. 

III. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

Tổng số TTHC theo Kế hoạch là 30, thực hiện rà soát là 26 TTHC; số 

lượng rà soát phát sinh ngoài kế hoạch: 0 TTHC; số lượng TTHC thuộc các lĩnh 

vực theo danh mục kèm kế hoạch rà soát không thực hiện rà soát: 04 TTHC (01 
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TTHC thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi; 03 TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào 

tạo). 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 414 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 275 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 139 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 34%. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

UBND huyện đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị tiến hành triển khai thực hiện công tác rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính một cách có hiệu quả.  

Tại các cơ quan, đơn vị đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát 

thủ tục hành chính đã nâng cao trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, 

tiến hành rà soát các thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo sát sao trong việc việc cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, công tác công bố công khai minh bạch các thông tin 

về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cũng được tăng cường thực 

hiện tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu thực hiện và 

giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tình trạng tự đặt ra thủ 

tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; giảm được chi phí, 

thời gian đi lại khi thực hiện các TTHC. 

2. Hạn chế 

Do công tác rà soát, cắt giảm thời hạn thực hiện TTHC tương đối phức tạp, 

đòi hỏi có kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công chức trực tiếp thụ lý, 

giải quyết TTHC mới nắm rõ quy trình TTHC, công chức đầu mối cấp xã chưa 

được tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC nên thực hiện công tác rà soát còn hạn 

chế, gặp nhiều lúng túng, dẫn đến kết quả rà soát chất lượng chưa cao.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, nhất là cán bộ, công chức phụ trách, làm đầu mối kiểm soát thủ tục 

hành chính cấp xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính của UBND huyện Đình Lập năm 2020./. 
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Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư 

 Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; 

Công thương; Giáo dục và Đào tạo;  

Nông nghiệp và PTNT; LĐ, TB, XH; 

- TT. UBND huyện; (bc) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, TT;            

- Lưu: VT.    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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