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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-UBND TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

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

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  

năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm 

thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn năm 2022 như sau: 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN     

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND 

ngày 16/02/2022 thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. Trong đó UBND thành phố đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn; UBND các phường xã xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện rà soát theo yêu cầu Kế hoạch của thành phố, tỉnh và của ngành dọc 

gửi về UBND thành phố để theo dõi, hướng dẫn thực hiện. 

Năm 2022, Tổng số TTHC thực hiện rà soát, cắt giảm thời hạn: 37 TTHC 

(22 TTHC cấp huyện và 15 TTHC cấp xã). 

II. SỐ LƯỢNG TTHC RÀ SOÁT 

1. Số lượng TTHC được giao rà soát theo Kế hoạch  

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh: 37 TTHC trong đó 22 TTHC cấp huyện và 15 TTHC cấp xã. 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 22 

TTHC. Thuộc các lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (03 TTHC) 

- Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (02 TTHC) 

- Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (07 TTHC) 

- Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (03 TTHC) 

- Lĩnh vực Hộ tịch (01 TTHC) 

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi (01 TTHC) 
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- Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC) 

- Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01 TTHC) 

- Lĩnh vực Xử lý đơn thư (01 TTHC) 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 15 

TTHC. Thuộc các lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (02 TTHC) 

- Lĩnh vực Phòng chống thiên tai (02 TTHDC) 

- Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (05 TTHC) 

- Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC) 

- Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (02 TTHC) 

- Lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản (01 TTHC) 

- Lĩnh vực Xử lý đơn thư (01 TTHC) 

2. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao: 37/37 TTHC. Trong đó:  

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND cấp huyện: 

22/22 TTHC. 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND cấp xã: 

15/15 TTHC. 

 3. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát theo Kế hoạch: Không 

4. Số lượng TTHC thực hiện rà soát ngoài Kế hoạch: 0 TTHC. 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

 Đến thời điểm 24/3/2022 UBND thành phố đã nhận được kết quả rà soát, 

đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2022 của các cơ quan chuyên 

môn và UBND các phường, xã trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

 I. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (22 TTHC) 

1. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 03 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 03/03 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 03 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

2. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: 02 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 02/02 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 02 TTHC. 

3.  Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ: 07 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 07/07 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 
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- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 07 TTHC. 

4. Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo: 03 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 03/03 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 03 TTHC. 

 5. Lĩnh vực Hộ tịch: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

6. Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

7. Lĩnh vực Thư viện: 03 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 03/03 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 03 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

8. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

9.  Lĩnh vực Xử lý đơn thư: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

II.  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 15 TTHC 

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 02 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 02/02 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC.  

2. Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 02 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 02/02 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 02 TTHC. 

- SốTTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

3. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 05 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 05/05 TTHC. Trong đó: 
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- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 05 TTHC. 

- SốTTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

4. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 02/02 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

- Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

5. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 02 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 02/02 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 02 TTHC. 

- SốTTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

6. Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

- SốTTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

7. Lĩnh vực Xử lý đơn thư: 01 TTHC 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 01/01 TTHC. Trong đó: 

- Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 01 TTHC. 

- SốTTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. 

 ( Gửi kèm Phụ lục thống kê kết quả rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC) 

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

- Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố các cơ quan chuyên môn và 

UBND các phường, xã đã ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2022 theo 

đúng lộ trình yêu cầu của UBND tỉnh, nội dung Kế hoạch bám sát yêu cầu rà 

soát của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đề ra. 

- Nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về công tác kiểm 

soát TTHC nói chung và công tác rà soát TTHC nói riêng có nhiều chuyển 

biến tích cực. 

 2. Hạn chế:  

Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan 

chuyên môn và UBND các phường, xã thực hiện kiêm nhiệm nên việc chủ động 

trong công tác rà soát, kiểm soát TTHC đôi khi còn chưa được kịp thời. 

3. Đề xuất 

Đề nghị các Sở, ngành trước khi tổng hợp biểu rà soát TTHC gửi tỉnh cần 

phối hợp với UBND cấp huyện và cấp xã để thống nhất đề xuất lĩnh vực TTHC 

phù hợp với tình hình thực tế đồng thời nâng cao chất lượng rà soát TTHC đáp 

ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính hiện nay. 
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 Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2022 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c); 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Sở Tư pháp (B/c); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(B/c); 

- Sở Xây dựng (B/c); 

- Thanh tra Tỉnh (B/c); 

- Sở Lao động  thương binh và xã hội (B/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT(B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CV;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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