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BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Kính gửi: Văn Phòng UBND tỉnh 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. UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:
A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Việc xây dựng kế hoạch rà soát
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND
ngày 11/02/2022 về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn
huyện Chi Lăng.
2. Việc tổ chức triển khai thực hiện
UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện; UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC của
cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch rà soát của UBND huyện các cơ quan đơn vị
đã triển khai thực hiện công tác rà soát đúng theo lĩnh vực và nội dung, tiến độ theo
yêu cầu.
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 là 16 TTHC. Trong đó:
- Số lượng TTHC cấp huyện là 12 TTHC.
- Số lượng TTHC cấp xã là 04 TTHC.
2. Số lượng TTHC thực hiện rà soát
2.1. Số lượng TTHC cấp huyện: 12/12 TTHC
- Số lượng mẫu đơn,mẫu tờ khai: 12 mẫu.
- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 38 điều kiện.
2.2. Số lượng TTHC cấp xã: 04/04 TTHC.
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- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 04 mẫu.
- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 07 điều kiện.
3. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: Không có.
B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. TTHC đề xuất giữ nguyên
Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung
của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện
TTHC: 16 TTHC.
STT

Số hồ sơ
TTHC
(trên
CSDLQG)

Tên TTHC

Lĩnh vực

TTHC cấp huyện
1

2

3

1.005106

2.001818

2.000049

Giáo dục và
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập Đào tạo thuộc
giáo dục, xóa mù chữ
hệ thống giáo
dục quốc dân
Chuyển trường đối với học sinh
trung học cơ sở
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng
biện pháp quản lý sau cai tại trung
tâm quản lý sau cai nghiện

Giáo dục
trung học

Phòng, chống
tệ nạn xã hội

4

1.000123

Miễn chấp hành quyết định áp dụng
biện pháp quản lý sau cai tại trung
tâm quản lý sau cai nghiện

5

2.000744

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ
Bảo trợ xã hội
chi phí mai táng

6

1.003003

7

2.000381

8

1.000798

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia
đình, cá nhân; giao đất cho cộng
đồng dân cư đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất không thông qua
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng đất phải
được phép của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá
nhân

Đất đai

Ghi
chú

3

9

1.001645

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã,
cấp huyện đối với các dự án đầu tư
có chuyển nước từ nguồn nước nội
tỉnh

10

1.000933

Xét tặng Giấy khen khu dân cư văn
Văn hóa cơ sở
hóa

11

1.005434

Mua quyển hóa đơn

12

1.005434

Mua hóa đơn lẻ

Tài nguyên
nước

Quản lý công
sản

TTHC cấp xã

11

2.001810

12

2.000751

13

1.008004

14

1.000954

Giáo dục và
Đào tạo thuộc
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
hệ thống giáo
lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá
dục quốc dân
nhân đề nghị thành lập)
và cơ sở giáo
dục khác
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ
Bảo trợ xã hội
làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất
Trồng trọt
trồng lúa
Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa

Văn hóa cơ sở

2. Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa
UBND huyện Chi Lăng không đề xuất kiến nghị đơn giản hóa các TTHC
cấp huyện, xã vì sau khi rà soát cho thấy sự chênh lệch khi thực hiện đơn giản hóa
là rất thấp, chi phí cắt giảm được là những chi phí thực hiện công việc cần thiết.
C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Ưu điểm
UBND huyện Chi Lăng đã kịp thời ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá
TTHC năm 2022, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn,
UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát TTHC theo từng lĩnh vực. Các cơ quan
chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế
hoạch rà soát của UBND huyện, đồng thời cử công chức đầu mối phối hợp với Văn
phòng HĐND và UBND huyện thực hiện rà soát TTHC theo yêu cầu của Kế hoạch
đã đề ra.
2. Hạn chế
- Công tác rà soát, đánh giá TTHC tại một số ít cơ quan, đơn vị vẫn chưa
được quan tâm triển khai, thực hiện dẫn đến chất lượng rà soát không đạt yêu
cầu; hoặc rà soát, báo cáo sơ sài, không có đề xuất, kiến nghị đơn giản hoá
TTHC.
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- Công chức đầu mối kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên chưa dành nhiều
thời gian nghiên cứu văn bản do vậy việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC còn
hạn chế, chưa có phương án cụ thể về đơn giản hoá thủ tục hành chính.
- Một số TTHC được rà soát tại cấp huyện, cấp xã không phát sinh hồ sơ cụ
thể nên không có căn cứ thực tế để đề xuất đơn giản hóa.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn về nghiệp vụ
kiểm soát TTHC nói chung và công tác rà soát TTHC nói riêng cho công chức
đầu mối các cấp, để nâng cao chất lượng rà soát TTHC theo yêu cầu Cải cách
thủ tục hành chính hiện nay.
- Về lĩnh vực Quản lý công sản: Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND
ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài
chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày
26/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt thay thế Quy trình nội bộ trong giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.
+. Đối với TTHC: Mua hóa đơn lẻ tổng thời gian thực hiện TTHC là 03
ngày (24 giờ). Thực tế trên địa bàn huyện hiện nay, thủ tục mua hóa đơn lẻ chưa
thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Ttiếp nhận và Trả kết quả cũng như trên hệ
thống dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục này không
cần thiết phải thực hiện trong 03 ngày làm việc.
Đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC mua hóa đơn lẻ từ 03 ngày
làm việc xuống 02 ngày làm việc (24 giờ xuống 16 giờ) để giảm chi phí thực
hiện cho cá nhân và tổ chức.
+. Đối với TTHC: Mua quyển hóa đơn tổng thời gian thực hiện TTHC là
03 ngày (24 giờ). Thực tế trên địa bàn huyện hiện nay, thủ tục mua quyển hóa
đơn chưa thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cũng như
trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục này
phát sinh ít tại các đơn vị nên một quyển hóa đơn có thể dùng trong nhiều năm,
gây khó khăn trong công tác quản lý hóa đơn bán tài sản tịch thu nộp ngân sách
nhà nước. Đồng thời quy trình thực hiện thủ tục không cần thiết phải thực hiện
trong 03 ngày làm việc.
Đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện TTHC mua quyển hóa đơn từ 03
ngày làm việc xuống 02 ngày làm việc (24 giờ xuống 16 giờ) để giảm chi phí
thực hiện cho cá nhân và tổ chức.
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Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
của UBND huyện Chi Lăng./.
Nơi nhận:
- như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (B/C);
- Sở Lao động thương binh và Xã hội (B/C);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (B/C)
- Sở Tài chính (B/C);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/C);
- Sở Nông nghiệp và PTNN (B/C);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP (HVT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vi Quang Trung

