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KE HOACH 
Rà soát, don giãn hóa quy djnh, thu tiic hành chInh nàm 2022 

Can cz Ke' hogch sá 16/KJ-I- UBND ngày 20/01/2022 cüa UBND tinh v rà 
soát, do'n gián hóa quy djnh, thu tuc thz tyc hành chInh nám 2022, 

Tnthng ban Ban Quãn lr các Khu cong nghip (Ban Quãn 1) ban hành k 
hoach thirc hin rà soát, dan giàn hóa quy djnh, thu tiic hành chInh (TTHC) nàm 
2022 tai Ban Quàn l nhu sau: 

I. MUC DICH VA YEU cAu 
1. Muc dich 

- Rà soát các quy djnh, TT'HC/nhóm TTHC nh&m kin nghj Chii tjch 
UBND tinh, ChInh phü, Thu tuOng chInh phñ và các B, ngành trung uong xem 
xét, sira dOi, bô sung, thay the, bi bO hoc hüy bô nhftng TTHC, quy djnh hành 
chInh, quy dinh ni dung chi tiêt TTHC ru0m rà, phirc tap, chng chéo, mâu 
thuân... tai  các van bàn Quy phm pháp luat, tai  B TTHC hin hành dang gay 
kho khän, can trâ trong qua trinh giái quyêt cong vic cho cá nhân, to chirc, 
doanh nghip. 

- Xây dirng ni dung TTHC, chuAn hóa dÀy diX ten, ni dung chi tit 
TTHC theo B thu tiic dã duoc cac B, ngành trung uang cong b, dam Mo tInh 
pháp l3, don gián, dê hiêu, dO thlriC hin; tao  thun igi cho ngithi dan và doanh 
nghip trong thirc hin TTHC; nâng cao trách nhim cüa mi can b, cong ch'rc, 
viOn chirc trong thirc hin TTHC; gop phân cài thin môi trithng dâu tix, kinh 
doanh, phát triOn kinh tO xä hi. 

2.YêucÀu 

- Rà soát, dánh giá cac van bàn quy phm pháp 1u.t CO chüa dimg quy djnh 
hành chinh, tmg TTHC/nhóm TTHC; phân tIch các mt han  chO. Tr9ng tam tp 
trung vao rà soát, don giãn hóa các ni dung chi tiOt cüa TTHC, tfr dO, kiOn nghj 
diOu chinh, cat giám Ciri the dôi vâi timg van bàn quy pham pháp lu.t, tirng 
TTHC, nhäm dam báo tInh chInh xác, hiu qua. 

- Kt qua rà soát, dánh giá TTHC phai c1i th& thit thirc và dáp üng ducic 
các miic dInh nOu trên theo huóiig dan tai  Chuong V, Thông tix so 02/20 17/IT-
VPCP ngày 30/10/20 17 cüa B trixOng, Chu nhim Van phông ChInh phil 

II. NQI DUNG THIIC HIN 
1. Phm vi, ti 1 rà soát, dánh giá TTHC 
Rà soát tt câ cac TTHC dã duqc Chii tjch UBND tinh cOng b& cong khai 

dang cOn hiu lirc thi hàn1i, trpng tam là rà soát các quy djnh, TTHC có so lung 
ho so phát sirth iOn, tan suât cao, có liOn quan trkrc tiOp dOn hoat dng cüa doanh 
nghiêp. Ti lê kOt qua don giãn hóa quy djnh, TTHC phãi dat  tr 10% trO iOn trên 
tong so TTHC dã dugc ban hành cOn hiu lirc thi hành.  
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Uu tiên 1ira ch9n rà soát cac quy djnh, TTHC có lien quan phát sinh vixàng 
mac, bat c3p trong qua trInh giái quyêt trén thic tê, chü tr9ng các TTHC Co quy 
djnh, yêu câu thành phân ho so chua tao  diêu kin thun 1?i  cho dôi tilclng thirc 
hiên; cOn tInh trang yeu cau np bàn sao có ching thirc dôi vâi giây t, van bàn 
khi thirc hin TTHC; yêu câu ye thai han  giài quyêt con kéo dài so vOi thirc tê dê 
dê xuât phi.wng an don giàn hóa. D.c bit t.p trung râ soát, kiên nghj don giãn 
hóa,các quy djnh, TTHC cOn gay khó khàn cho vic tiêp nh.n và trá kët qua trirc 
tuyên, thirc hin djch vii cong m(rc d 3, 4 dê dt miic tiêu, hiu qua trong giái 
quyêt TTHC trên môi tnthng din tü. 

2. Ni dung, cách thirc và thôi gian thrc hin 

STT Ni dung cong 
vic 

Doii vl 
chü trl 

Don vj 
phi hçrp 

Cách thirc 
thtrc hin 

ThO'i gian 
thtrc hiên 

1 Linh vixc Du PhOng QL 
Du ti.r 

Van 
phOng 

Tinic hin Báo cáo rà 
soát don gián hóa 
kern theo: 
- Phii 1iic VII Biu 
mâu rà soát, dánh glá 
TTHC (Biu mâu 
O2IRS-KSTT) 
- Phi 1c IX Biu 
mâu tInE chi phi tuân 
TTHC (Biu mu s 
03/SCM-KSTT). 
(dinh kern K howh) 

Do 1: 
Truâc ngày 
30/6/2022. 

Dot 2: 
Tnzic ngày 
3 0/8/2022. 

tt.r, Thuong 
mai quc tê 

2 LTnh vi.rc Viêc 
Lam, Tin 
lucing 

PhOng QL Lao 
dng 

Van 
phOng 

3 Linh vile Xây 
dirng, QL Chat 
hrcing cong 
trmnh 

PhOng QL 
Quy hoach — 

Xây chmg 

Van 
phong 

4 Linh vuc MOi 
tnr&ng 

PhOng QL Tài 
nguyen -  Môi 

trilOng 

Van 
phOng 

III. T chfrc thi.rc hiên: 
1. Van phOng lam d.0 mi phi hçip cac phOng, b phn, don yi trin khai 

kê hoach. Lành dao  cac phOng quan tam, chi dao  thirc hin nghiOm kê hoach nay, 
két qua báo cáo rà soát, don giàn hóa TTHC là Co sO' dê dánh giá mt'rc d hoàn 
thàrth nhiêm vu. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu có kho khAn, vuàng mc phâi báo cáo 
ngay cho LanE diao Ban phii trách dé kjp thO'i có ' kiên chi dao  giãi quyêt. 

TrOn day là K hoach rà soát, don giãn hóa quy dnh, thu tiic hành chInh 
nàm 2022 cüa Ban Quàn l các Kim cong nghip. q,J 

Noi nhân: 
- UBND tinh; 
-SNOiv%I; 
- Các don v, b phn trirc thuOc BQL (t/h); 
- Luu VT, CCHC. 

KT. TRIR%NG BAN 
PHO TRU1NG BAN 
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