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Lục Bình, ngày        tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã về thực 
hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Lục Bình xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính năm 2022, như sau: 

I, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp 
dụng, kịp thời phát hiện để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần 
thiết, không phù hợp; nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh 
nghiệp phải bỏ rakhi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

2. Yêu cầu: Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến 
hành hiệu quả, đúng thời gian đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính hiện hành. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 
phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

II, NỘI DUNG 

1. Phạm vi rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

 

STT Tên/nhóm TTHC Lĩnh vực 
Công chức thực hiện rà soát 

Chủ trì Phối hợp 

1 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

Chứng thực TP-HT  

2 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 
Bảo trợ XH VH-XH  

3 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình 

văn hóa hàng năm 
Văn hoá dân 

tộc 
VH-XH 

 

4 
 

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai ĐC,NN,XD&MT 
 

5 
Cấp giấy chứng nhận số nhà (cấp lần 

đầu) 
Hạ tầng kỹ 

thuật 
ĐC,NN,XD&MT 
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6 

 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông 

địa phương (cấp xã) 
Nông nghiệp ĐC,NN,XD&MT 

 

7 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư VP-TK  

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định 
hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì chủ động bổ sung vào danh 
mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo. 

2. Phương thức rà soát, đánh giá rà soát, đánh giá thủ tục hành chính  

- Các bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, Chủ tịch UBND xã do mình 
tham mưu thực hiện.  

- Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND 
xã và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Việc rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại 
Điều 24, 25, 26, 27, 28 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. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo biểu mẫu phụ lục 
VII ban hành kèm theo 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. 

3. Thời điểm rà soát, báo cáo 

- Bắt đầu rà soát từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 20/3/2022. 

- Báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện trước ngày 31/3/2022 (qua Văn 
phòng HĐND&UBND huyện) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công chức Văn phòng - Thống kê xã đôn đốc các bộ phận liên quan tổ 
chức triển khai rà soát đảm bảo theo quy định. Tổng hợp kết quả, xây dựng báo 
UBND huyện theo quy định. 

- Các bộ phận chuyên môn căn cứ kế hoạch, phối hợp công chức Văn 
phòng - Thống kê xã thực hiện các nội dung theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch rà soát đánh giá TTHC năm 2022, yêu cầu các bộ 
phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả rà soát 
theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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