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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải
quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 28/KH-UBND
ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thẩm
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
tỉnh Lạng Sơn;
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định phê
duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn,
năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:
I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (04 TTHC)
1. Danh mục TTHC đề xuất cắt giảm
1.1 Lĩnh vực đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã
Gồm 04 TTHC tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 03/12/2020, cụ
thể:
- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 03 ngày: 0 TTHC;
- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên: 04
TTHC.
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- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 12 ngày.
- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 08 ngày.
- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 04 ngày.
- Tỷ lệ cắt giảm: 33,3 %.
II. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP
HUYỆN (03 TTHC)
1. Danh mục TTHC đề xuất cắt giảm
1.1 Lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã
Gồm 03 TTHC tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 03/12/2020, cụ
thể:
- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 03 ngày: 0 TTHC;
- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên: 03
TTHC.
- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 09 ngày.
- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 06 ngày.
- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 03 ngày.
- Tỷ lệ cắt giảm: 33,3 %.
III. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KÍNH TRÌNH CHỦ TỊCH UBND
TỈNH XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH:
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện tỉnh
Lạng Sơn năm 2022, như Mục I, Mục II nêu trên.
(Có Danh mục TTHC cắt giảm và dự thảo Quyết định kèm theo)
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện. TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng: ĐKKD;
- Lưu: VT, VP.
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