
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-STP Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2021 của đơn vị với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện nhằm kịp 

thời phát hiện những nội dung còn vướng mắc, bất cập, rườm rà, không phù hợp 

với quy định của pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính 

hợp pháp; giúp cắt giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. 

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 

của các quy định TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong quá trình thực 

hiện TTHC. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện rà soát phải được tiến hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng 

thời gian, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.  

- Kết quả rà soát, đánh giá phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với 

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

bãi bỏ TTHC. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi rà soát, đánh giá 

Rà soát các TTHC theo danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp ban hành tại Kế 

hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về 

việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. 

(Cụ thể theo phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này). 
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2. Cách thức rà soát, đánh giá 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị có TTHC trong danh mục rà soát tổ chức 

trực tiếp rà soát và gửi kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp. 

- Việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC dựa vào các nội dung của tiêu chí về 

sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại các Điều 

24, 25, 26, 27, 28 - Chương V của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

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

Kết quả rà soát phải thể hiện cụ thể qua phương án đơn giản hóa TTHC, trong đó 

nêu rõ lý do đơn giản hóa TTHC; chi phí cắt giảm được khi đơn giản hóa và các kiến 

nghị thực thi cụ thể đối với từng nội dung TTHC quy định trong văn bản QPPL. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

- Các phòng, đơn vị thực hiện rà soát TTHC từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 

15/3/2021. Gửi kết quả rà soát về Văn phòng Sở trước ngày 18/3/2021. 

- Văn phòng Sở tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng Báo cáo trình lãnh đạo Sở 

ban hành trước ngày 25/3/2021. 

2. Trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Các phòng, đơn vị: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, phòng Công 

chứng số 1, phòng Công chứng số 2, phòng Công chứng số 3 chịu trách nhiệm rà 

soát những TTHC do phòng, đơn vị trực tiếp thực hiện và gửi kết quả rà soát về Văn 

phòng Sở theo đúng thời gian nêu trên. 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các 

phòng, đơn vị để xây dựng Báo cáo trình lãnh đạo Sở ban hành đúng thời hạn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các phòng, đơn vị liên hệ 

đ/c Lăng Thị Mai - Chuyên viên Văn phòng Sở để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của Sở Tư 

pháp, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            /KH-STP 

 ngày        tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp) 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Thời gian hoàn 

thành rà soát 

1 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam 

Lý lịch tư pháp 15/3/2021 

2 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

Lý lịch tư pháp 15/3/2021 

3 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến 

hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt 

Nam) 

Lý lịch tư pháp 15/3/2021 

4 
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng 

viên 
Công chứng 15/3/2021 

5 

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng 

sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công 

chứng 

Công chứng 15/3/2021 

6 Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật 15/3/2021 
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