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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đơn giản hóa, giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội, trọng tâm là các TTHC lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng; đất đai; 

đăng ký hộ kinh doanh… tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, tạo môi 

trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch 

hành chính. 

Rà soát, đánh giá quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của ngành, địa 

phương; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các phương án, sáng kiến đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, lựa chọn những TTHC có đối tượng chịu sự tác động lớn, 

những vấn đề nóng, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện, trình 

UBND tỉnh, Trung ương sửa đổi các các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

Nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu 

chính công ích; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC giúp tổ chức, cá nhân giảm chi 

phí, thời gian đi lại trong quá trình giải quyết TTHC. 

2. Yêu cầu 

Rà soát, đánh giá toàn diện các TTHC tại cấp huyện, cấp xã đã được công bố, 

tham mưu đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù 

hợp, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành tạo thuận lợi cho tổ 

chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.  

Nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo 

nguyên tắc tập trung, thống nhất; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất 

lượng hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền; 

đảm bảo khách quan, bình đẳng, thuận tiện, công khai, minh bạch đúng pháp luật và có 

sự phối hợp giữa các cơ quan; không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ 

chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. 

II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG 

1. Phạm vi 

Các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn rà soát, đánh giá các quy định về 

TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của cơ quan, đơn vị.  

2. Nội dung 

 - Rà soát, đánh giá tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại huyện và 

UBND xã, thị trấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; tham mưu UBND huyện 

trình Chủ tịch UBND tỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định TTHC không còn 

phù hợp, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Ưu tiên lựa chọn rà 
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soát các TTHC hoặc quy định hành chính có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong 

quá trình giải quyết thực tế. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các TTHC nội bộ. 

* Dự kiến Các nhóm, lĩnh vực rà soát trọng tâm năm 2023: 
 

TT 
TÊN/NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ 

SOÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Chủ trì Phối hợp 

I Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

1 
TTHC lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường. 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị 

có liên quan 

Báo cáo kết 

quả rà soát, 

đánh giá 

TTHC năm 

2023 

2 

TTHC lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và Xã hội trọng 

tâm là lĩnh vực người có công và 

lĩnh vực bảo trợ xã hội 

Phòng Lao 

động -

TB&XH 

3 

TTHC lĩnh vực Kinh tế và Hạ 

tầng trọng tâm là lĩnh vực Xây 

dựng và lĩnh vực kinh doanh khí  

Phòng Kinh tế 

và Hạ Tầng 

4 

TTHC lĩnh vực Nội Vụ trọng 

tâm là lĩnh vực thi đua - khen 

thưởng 

Phòng Nội vụ 

5 

TTHC lĩnh vực Tài chính và Kế 

hoạch trọng tâm là lĩnh vực 

thành lập hộ kinh doanh 

Phòng Tài 

chính- Kế 

hoạch 

6 
TTHC lĩnh vực Tư pháp trọng 

tâm là lĩnh vực Hộ tịch 

Phòng Tư 

pháp 
 

 

II Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn 

1 
TTHC lĩnh vực Tư pháp trọng 

tâm là lĩnh vực Hộ tịch 

UBND xã, 

 thị trấn 

Các đơn vị 

có liên quan 

 

 

 

 

 

Báo cáo kết 

quả rà soát, 

đánh giá 

TTHC năm 

2023 

2 TTHC Lĩnh vực Địa chính 
UBND xã,  

thị trấn 

3 

TTHC lĩnh vực Lao động - 

Thương binh và Xã hội trọng 

tâm là lĩnh vực người có công và 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

UBND xã, 

 thị trấn 

4 TTHC Lĩnh vực Văn hoá 
UBND xã, 

 thị trấn 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch này. 

- Rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, đơn vị; phát hiện và kiến nghị với Sở, ban, ngành của tỉnh 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp với quy định 

của pháp luật.  

- Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC, báo cáo UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 10/8/2023 

 2. Văn phòng HĐND- UBND huyện: 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá 

TTHC theo Kế hoạch; 

- Tổng hợp các phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách TTHC của các 

cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện trình UBND 

tỉnh trước ngày 15/8/2023./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Lưu Văn Dương 
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