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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp  

trong giải quyết thủ tục hành chính 

  

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-

KSTT ngày 25/8/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải 

quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 

6570/UBND-NC2 ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện rà soát, đề 

xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông 

báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: 

I. Kết quả rà soát chung 

1. Tổng số TTHC đã rà soát: 184 TTHC (Trong đó 140 TTHC thuộc thẩm 

quyền Bộ TT&TT; 38 TTHC thuộc thẩm quyền Sở TT&TT; 06 TTHC thuộc 

thẩm quyền UBND cấp huyện).  

 2. Số TTHC đề nghị phân cấp: 23 TTHC (12 TTHC thuộc thẩm quyền Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 09 TTHC thuộc thẩm quyền Sở TT&TT; 02 TTHC 

thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện).   

Trong đó:  

   - Phân cấp ngay: 23 TTHC 

   - Phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác: 0 TTHC 

3. Số TTHC không đề nghị phân cấp: 161 TTHC 

II. Tổng hợp phương án phân cấp trong giải quyết TTHC : (Phụ lục I) 

III. Tổng hợp danh mục TTHC không đề nghị phân cấp : (Phụ lục II) 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp 

trong giải quyết TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, KSTT 

 


