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TINH TAY NINII

CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p_Tydo_Hafl phüc

S& Zi5 /QD-UBND

Táy Ninh, ngày0 tháng 10 nám 2018

QUYET D4NH
V vic thông qua phtnrng an don giãn hóa TTHC trong linh virc
Quãn 1 Cong san thuc thm quyn giãi quyt ella tinh Tãy Ninh
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH
Can ctr Lut T chirc chInh quyn dja phucrng ngây 19 tháng 6 nãm 2015;
Can ctr Nghi dinh s 63/2
01 0/ND-Cp ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa
ChInh phü ye kiêm soát thu tic hành chinh;
Can cr Ngh cljnh st 92/2
017/NDCp ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa
ChinJi phü sCra doi, bô sung môt so dieu cüa cac nghi djnh lien quan den kiêm
soát thu tue hành chInh;
Can eir Thông tir s 02/2
01 7/TT-Vpcp ngày 31 tháng 10 nàm 2017 cüa
Van phông ChInh phü hiràng dan ye nghip vi kiêm
soát thu tc hành ehInh;
Can ctr
Quyt dinh s 2223/QD4JBNrj ngày 25 tháng 9 nàrn 2017 càa
UBND tinh Tây Ninh ye viêc chuyên giao chcrc nàng, nhim vii kiêm soát thu
tiic hành chInh, cãi each thu tiic hành chinh, to chrc triên khai thi.rc hin co ché
mtt cira, mt cira lien thông trong giái quyêt thu tic hành chinh;
Can th Quyt dinh s 323 1/QD4JBNJ ngày 28 thãng 12 näm 2017 cüa
UBND tinh Tây Ninh ye vic phê duyêt kê hoach rà soát quy djnh, thci ti1c hânh
chInh thtrc hiên trên dia bàn tinh nãm 2018;
Xét d nghi cüa Giám dc Sr Tâi chinh ti T& trInh s 145/TTr-STC ngày
l9tháng 9nAm 2018,
QUYET DINH:
Diu 1. Thông qua phtrcing an don giãn boa thu tic hành chInh trong lTnh
virc Quãn l Cong san thuôc thâm quyên giái quyêt cüa tinh Tây Ninh. (co phy
luc dInh kern,)
Diu 2. Giao Sà Tài chinh chu tn, phi hçp vâi các sâ, ban ngành tinh vâ
don vl có lien quan:
1. GCj phirong an don giãn hóa hoc sang kin cài each thu tic hành
chInh không thuôc thâm quyén quyêt djnh cüa UBND tinh cho các B, ngành
Trung lxcing xem xét, quyét djnh sau khi di.rçic UBND tinh thông
qua.

I

2. TrInh Chü
sau khi &rcc cap tich LTBND tnh kjp thai cong b, cong khai thu tiic hành chInh
có thãm quyên sra dôi, bô sung van ban quy phim pháp 1ut có
lien quasi dé thirc thi phrong an
don giãn hóa các thu tUe flêU trén.
Diu 3. Giao Chánh Van phông UBND tinh có trách nhiém theo döi, kim
tra, don dôc các sâ, ngãnh va don vj có lien quan thirc hin Quyêt djnh nay.
Diu 4. Quyt djnh nay có hic lirc k tr ngày k.
Diu 5. Chárth Van phông
UBND tinh; Giám dc Sr Tài chInh; Thu
tnr&ng các sâ, ban, ngành tinh và các co quan có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyet djnh nay.!.
Noin/,an:,q
-NhirDjêu 5;
- Cue kiôm soât TTHC-VpCp;
- B Tâj chmnh;
- CT, cac PCI UBND tinh;
- LDVP; K SIT;
- LLru: VT, VP.UBND tinh.

pJTcHU TICH
PHO CHU TIC}I

CEILING

Nguyn Thanh NgQC
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PHIX(JNG N(&)Or G1
(Ban hành kern t , 4

OA THU T1JC HAM! CH!NH
/QD-UBND nayd tháng40 nãrn...
dan tinh Táy Ninh)

1. Nhóm TTHC quyt d!nh thanh 1 tài san cong thuc thm quyn
cüa Chü t!ch UBND tinh và thuc thm quyn cüa Giám dc S& Tài chInh
1.1 Ni dung do'n giãn hóa
- D nghi nên quy djnh mu T& trInh dung chung cho các co quan nhà
nixâc duoc giao quân 1, sü' dic
ing tài san cong và cho co quan quán I) cap trén
khi de nghi thanh 1 tâi san cong dôi vOi thu t1ic Quyét djnh thanh 1 tài san cong
(thuôc thâm quyên cüa Chü tjch UBND tinh và thuôc thâm quyên cüa Giám dôc
Sâ Tài chInh).
Ly do: Khi có mu Th
trInh dung chung cho các co quan nhà nt.rOc &rçic
giao quãn 1, si.'r ding tài san cong và cho co quan quãn 1 cap trén së thun tin
hon trong cong tác Ip ho so cOa ckm vj và tInh thông nhât trong qua trmnh thâm
dinh cüa Sâ Tài chInh.
- D nghj
rut ngn th&i gian giãi quyt dM vâi thu tijc quyt djnh thanh 1
tài san cOng thuOc thâm quyên cOa Chü tjch UBND tinh tü 30 ngày lam vic
xuông cOn 28 ngày lam vic.
L do: To diu kin thuân 1çi tt nhAt cho th chirc, Ca nhân khOng chi v
th&i gian di 1ii ma các chi phi phát sinh do kéo dài th?i gian giâi quyét TTHC,
dông th?yi nãng cao hiu qua và nng suât lam vic cüa Chuyên viên, gop phãn
vào qua trInh thc hin cái cách TTHC ti dcm vj.
1.2 Kien ngh thyc thi
- Süa di, b sung Dim a, Khoán 1, Diu29 Nghi djnh 151 /2017/NfJcp
ngày 2 6/1 2/2017 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt mit sO diêu cüa
Lut Quán l,
sü dicing tài san cOng.
1.3 Lçi Ich phiro'ng an don giãn hóa
- Chi phi tuân thO TTHC trixâc khi don gián hóa: 3.643.200 dng/nam
- Chi phi tuân thO TTHC sau khi don gián hóa: 2.428.800 dng/nam.
- Chi phi ti& kim: 1.214.400 dng/nãm.
- T lé ct giám chi phi: 33,33%.
2. Thu tic thanh toän chi phi có lien quan dn vic xtr J tài san cong
thuôc thm quyn S& Tài chInh
2.1 Ni dung don giãn hóa
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- D nghi riit ngân thôi gian giãi quyt TTHC t1r 30 ngây lam vic xung con
27 ngày lam viéc (giám thxi gian giãi quyêt ho sa TTHC cña phông chuyên môn)
L do: Giám th&i gian giãi quy& ITT-IC dira theo tInh hlnh thirc t giãi quyt
cong viêc cüa phông chuyên mon nhàm tao thun lcii cho to chc, cá nhãn dáp rng
các yêu cau ye mt pháp 1y.
1.2 ICien ngh thirc thi
SCra &i,
b sung Khoãn 7, Diu 36 Nghi djnh l5l/2O17/N1Cp ngày
26/1
2/2017 cOa ChIrib phü Quy djnh chi tiét mt so diêu cüa Lut Quán 12, sü
diing tài sari cOng.
1.3 Lqi Ich phiro'ng an don giãn hóa
- Chi phi tuãn thO TTHC tri.râc khi don giãn hóa:

2.732.400 dng/nam

- Chi phi tuân thO TTHC sau khi dcm gián boa: 2.125.200
dngInam.
- Chi phi ti& kim: 607.200 dng/nam.
- T)' l ct giám chi phi: 22.22 %./.
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