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KẾ HOẠCH  

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 

    

  Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý nhằm kịp thời 

phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không bảo 

đảm tính hợp pháp, các quy định về TTHC không phân định rõ cơ quan, đơn vị 

thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; góp phần cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Đối với việc rà soát để đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 

a) Việc rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện đúng phương pháp, 

đúng quy tr nh theo quy định tại Thông tư số 02 20   TT-V C  ngày     0 20   

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph ng Chính phủ hướng d n về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính;   

b) Kết quả rà soát phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy 

định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ. 

c) Sản phẩm cụ thể:   

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn 

tỉnh năm 2020. 
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- Báo cáo đơn giản hoá thủ tục hành chính của UBND tỉnh gửi Văn ph ng 

Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. 

   II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cách thức rà soát 

Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo hướng d n tại Khoản 2 Điều 24, 

sử dụng Biểu m u rà soát số 02 RS-KSTT-  hụ lục VII ban hành kèm theo 

Thông tư số 02 20   TT-VPCP ngày     0 20   của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

ph ng Chính phủ hướng d n về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

2. Phƣơng thức rà soát, đánh giá 

Thực hiện rà soát, đánh giá theo lĩnh vực, phòng Quản lý Hạ tầng căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực hoạt 

động xây dựng và lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết; chủ 

trì, phối hợp với các đơn vi liên quan thực hiện rà soát, đánh giá; tổng hợp kết 

quả rà soát theo quy định. 

3. Danh mục rà soát  

Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP, cụ thể như biểu chi tiết kèm theo. 

4. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC 

- Các biểu m u rà soát; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung, phương án đơn giản 

hoá TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản 

hóa; kiến nghị thực thi. 

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   1. Văn ph ng, Phòng Quản lý Hạ tầng nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển 

khai các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu, đưa vào nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng, quý, năm thực hiện có hiệu quả.  

   2. Phòng Quản lý Hạ tầng chủ trì thực hiện rà soát các TTHC lĩnh vực 

hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền, tổng hợp 

kết quả rà soát gửi về Văn ph ng trƣớc ngày 20/6/2020. 

    . Văn ph ng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch và 

tổng hợp báo cáo kết quả rà soát đối với các TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng 

và lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền gửi Văn ph ng UBND tỉnh 

trƣớc ngày 30/6/2020.    

   4. Kinh phí thực hiện theo quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm 

soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 20 20   QĐ-UBND 

ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác (nếu 

có) để hỗ trợ hoạt động rà soát TTHC theo quy định hiện hành. 
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   Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

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

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, QLHT; 
- Lưu: VT. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 



DANH MỤC RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BQLKKTCK ngày         tháng 3 năm 2020 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn) 

 

STT Tên/ nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Đơn vị thực hiện 

rà soát 

Thời gian thực hiện 

 rà soát 

Chủ trì Phối hợp Bắt đầu 
Hoàn 

thành 

1 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 

xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài. 

Hoạt động 

 xây dựng 

Phòng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 

2 

Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di 

tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường 

phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Hoạt động 

 xây dựng 

 h ng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 

3 

Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp 

I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - 

văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp 

hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

Hoạt động 

 xây dựng 

 h ng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

4 

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 

xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài. 

Hoạt động 

 xây dựng 

 h ng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 

5 

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 

xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài. 

Hoạt động 

 xây dựng 

 h ng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 

6 

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 

xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố 

chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Hoạt động 

 xây dựng 

 h ng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 

7 
Thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt 

bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu 

kinh tế 

Quản lý 

 công sản 

Phòng Quản 

lý Hạ tầng 

Văn 

phòng 

Tháng 

3/2020 

Ngày 

20/6/2020 
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