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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày         tháng 01 năm 2021    

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 07/VPUBND-KSTT ngày 05/01/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lai Châu về việc đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC 

trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) 

không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các thủ tục hành 

chính còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không 

phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân; những sáng kiến, kiến 

nghị về cải cách thủ tục hành chính (thực hiện liên thông các TTHC, cách thức 

thực hiện, giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện TTHC, những giải pháp, sáng 

kiến trong thực hiện TTHC,…). Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát đề xuất nội dung, sáng kiến cải cách 

TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, như sau: 

1. Rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là quy 

định, thủ tục hành chính liên quan tới đời sống, sản xuất kinh doanh của người 

dân, doanh nghiệp, trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: 

Đầu tư, đất đai, xây dựng, công thương, giáo dục, văn hóa, lao động, bảo trợ 

xã hội, hộ tịch,...  

2. Rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC tại cơ 

quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện quy 

định thủ tục hành chính và lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng lộ trình cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả. Cụ thể: 

- Về nội dung rà soát, đánh giá: Tập trung vào sự phù hợp của nội dung 

quy định thủ tục hành chính với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến theo các mức độ; sự ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến mức độ phức 

tạp trong thiết kế và hiệu năng, hiệu quả vận hành, sử dụng hệ thống cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến.  



- Về phạm vi rà soát, đánh giá: Sự phù hợp đối với toàn bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, rà soát đánh giá các thủ tục hành chính đang triển khai thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xác định thủ 

tục hành chính chưa phù hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ 

những thủ tục hành chính không phù hợp trong quá trình áp dụng dịch vụ công 

trực tuyến.  

- Về cách thức rà soát, đánh giá: Sự phù hợp của thủ tục hành chính thực 

hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số X, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính. 

Nội dung đề xuất rà soát quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan, 

UBND các xã, thị trấn (theo mẫu kèm theo công văn này) gửi về UBND huyện 

(qua Văn phòng UBND huyện) trước ngày 16/01/2021.  

 Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Huy Phương 

 

 

 
  

 



MẪU 
ĐĂNG KÝ NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VP ngày        / 01 /2021  của UBND huyện) 

 

 
STT Tên TTHC Văn bản QPPL 

quy định (1) 

Lý do lựa chọn (2) Ghi chú 

I. Lĩnh vực A 

1 Thủ tục a1    

2 Thủ tục a2    

II. Lĩnh vực B 

1 Thủ tục b1    

2 Thủ tục b2    

3 ………….    

 

- (1) Ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày, tháng năm ban hành văn bản. 

- (2) Chỉ rõ những vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn trong nội dung quy định 

tại các văn bản QPPL đã nêu ở(1). 
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