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BÁO CÁO 

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

thủ tục hành chính huyện Hữu Lũng năm 2022 

 

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. UBND huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm 

thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng năm 2022. 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2020-2025; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính;  

Để triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/02/2022 

về rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 để triển khai thực hiện trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng. 

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

QUYẾT 

Theo Kế hoạch số 28/KH-UBND, đối với cấp huyện thực hiện rà soát 37 

TTHC, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 22 TTHC; thẩm 

quyền giải quyết cấp xã là 15 TTHC, kết quả rà soát cụ thể như sau: 

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

Tổng số TTHC rà soát 22 TTHC, trong đó đề nghị cắt giảm 06 TTHC, đề 

nghị giữ nguyên 16 TTHC, trong đó: 

1.1. Các TTHC đề nghị cắt giảm 
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Các TTHC đề nghị cắt giảm 06 TTHC gồm:  Lĩnh vực Thành lập và hoạt 

động của hợp tác xã (02 TTHC); Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC); Lĩnh vực Hạ 

tầng kỹ thuật (01 TTHC). 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC đề nghị cắt giảm trước khi rà 

soát: 66 ngày; 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 44 ngày; 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 22 ngày; 

- Tỷ lệ cắt giảm: 33,3%. 

1.2. Các TTHC đề nghị giữ nguyên 

Các TTHC đề nghị giữ nguyên, không cắt giảm 16 TTHC gồm:   

- Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (01 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);  

- Lĩnh vực Xử lý đơn thư cấp huyện (01 TTHC). 

2. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã (15 TTHC) 

Tổng số TTHC rà soát 15 TTHC, trong đó đề nghị cắt giảm 13 TTHC, đề 

nghị giữ nguyên 02 TTHC, trong đó: 

2.1. Các TTHC đề nghị cắt giảm 

Các TTHC đề nghị cắt giảm 13 TTHC gồm:  Lĩnh vực Phòng, chống 

thiên tai (02 TTHC); 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 cấp xã (01 

TTHC) 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC đề nghị cắt giảm trước khi rà 

soát: 164 ngày; 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 110 ngày; 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 54 ngày; 

- Tỷ lệ cắt giảm: 33%. 

2.2. Các TTHC đề nghị giữ nguyên 

Các TTHC đề nghị giữ nguyên, không cắt giảm 02 TTHC thuộc lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội 

 (Có biểu thống kê chi tiết các TTHC  kèm theo) 
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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 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022./. 
 

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

- Trung tâm PVHCC tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh (đề xuất); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện (tuyên truyền); 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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