
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

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

 

Số: 2024 /STP-VP Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2019 

V/v thực hiện Kế hoạch  
rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 

 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Hành chính tư pháp và 
Bổ trợ tư pháp; Phổ biến giáo dục pháp luật và theo 
dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng số 1. 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019 trên 
địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp về việc 
rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, Sở Tư pháp đề nghị các 
phòng đơn vị, thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thuộc lĩnh vực 
tham mưu quản lý của mình tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của phòng, đơn vị 
theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch 
số 04/KH-STP ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp, cụ thể: 

1.1. Đối với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp: Rà soát, đánh giá 01 TTHC 
lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; tổng hợp rà 
soát, đánh giá 05 TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
huyện; 01 TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp xã. 

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Tổng 
hợp rà soát, đánh giá 02 TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

- Phòng Công chứng số 1: Rà soát đánh giá 01 TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Phòng Công chứng số 1. 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Rà soát, đánh giá 01 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

1.2. Phòng Tư pháp cấp huyện:  

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát 01 TTHC lĩnh vực nuôi con nuôi; 02 
TTHC lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, gửi kết quả rà soát về Phòng Tư 
pháp để tổng hợp. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá 05 TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền 
của cấp huyện. 
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- Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của cấp huyện và cấp xã, báo 
cáo kết quả về Sở Tư pháp. 

 (Chi tiết tại Danh mục rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 gửi kèm theo) 

2. Cách thức rà soát, đánh giá: Thực hiện rà soát theo Chương V, 
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 (Có  
mẫu biểu rà soát, đánh giá TTHC và biểu tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo 
quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017  gửi kèm). 

3. Kết quả rà soát: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, gửi hồ sơ, báo cáo 
kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh theo quy định.  

Hồ sơ kết quả rà soát gồm: Các biểu mẫu rà soát (gồm: Biểu mẫu 02/RS-
KSTT và Biểu mẫu 03/RS-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP); Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, trong đó: 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 (Có mẫu báo 
cáo gửi kèm). 

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị; Phòng Tư pháp các huyện, thành 
phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ của Kế hoạch./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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