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KẾ HO CH 
Rà soát, đơn giản hóa th  t c hành chính năm 2017  

c a S  Nông nghi p và PTNT 
 
 

Thực hi n Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/02/2017 c a U  ban nhân 
dân t nh về rà soát, đơn giản hóa th  t c hành chính trên địa bàn t nh Tuyên 
Quang năm 2017; 

Sở Nông nghi p và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch rà soát, đơn 
giản hóa th  t c hành chính năm 2017, như sau: 

I. M C ĐÍCH, YÊU C U 

1. M c đích 

- Rà soát th  t c hành chính nhằm kịp thời phát hi n, kiến nghị cơ quan, 
người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, h y bỏ hoặc bãi bỏ các 
quy định, th  t c hành chính chưa phù hợp, không cần thiết, không đáp ứng 
được các nguyên tắc về quy định và thực hi n th  t c hành chính; góp phần cải 
cách hành chính, cải thi n môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghi p phát triển. 

- Qua rà soát các th  t c hành chính, nhóm th  t c hành chính để kịp thời 
phát hi n đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc h y bỏ những quy định về 
th  t c hành chính có nội dung không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây phiền 
hà cho tổ chức, cá nhân được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, 
ngành ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân t nh ban hành.  

- Vi c thực hi n rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh 
giá th  t c hành chính. Kết quả rà soát c a các đơn vị phải có những kiến nghị 
c  thể, thiết thực đối với quy định th  t c hành chính và văn bản quy phạm pháp 
luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định th  t c hành chính. 

2. Yêu c u 

- Qua vi c thực hi n rà soát th  t c hành chính là một trong những tiêu 
chí để bình xét danh hi u thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

hàng năm, vì vậy vi c rà soát phải được tiến hành đúng cách thức, kịp thời, hi u 
quả, tiết ki m, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch c a Sở 
Nông nghi p và PTNT. 
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- Kết thúc đợt rà soát các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc 

Sở phải đưa ra được những kiến nghị thực thi phương án đơn giản hóa th  t c 
hành chính c  thể, thiết thực đối với quy định, th  t c hành chính và các văn bản 
quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, h y bỏ; có các 
sản phẩm c  thể, đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản 
hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian thực hi n th  t c hành chính cho người dân 
và doanh nghi p. 

- Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức rà soát 
các th  t c hành chính, nhóm th  t c hành chính theo đúng hướng dẫn c a Bộ 
Tư pháp tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP  ngày 24/02/2014 c a Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động c a th  t c hành chính và rà soát, đánh 
giá th  t c hành chính. 

II. N I DUNG RÀ SOÁT 

1. Ph m vi rà soát: 
Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở có trách nhi m rà 

soát các quy định, th  t c hành chính đang thực hi n tại đơn vị được quy định tại 
văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành ở Trung ương và Hội đồng nhân 
dân, y ban nhân dân t nh ban hành.  

2. N i dung và cách th c rà soát: 
Nội dung rà soát phương án đơn giản hóa th  t c hành chính theo mẫu Ph  

l c VII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP  ngày 24/02/2014, gồm: 
+ Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ, hủy bỏ; sửa đổi; bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành thủ tục hành chính); 
+ Kiến nghị thực thi (nêu rõ, điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp 

luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ); 
+ Lợi ích đơn giản hóa (nêu rõ chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước 

và sau khi đơn giản hóa, chi phí tiết kiệm và tỷ lệ cắt giảm) 
3. Sản phẩm rà soát:  
Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án kiến nghị đơn giản hóa từ 

30% trở lên th  t c hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết c a các phòng 
chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở về trình tự th  t c, thành phần hồ 
sơ, cách thức giải quyết th  t c hành chính. 

 4. Th i gian th c hi n:  

Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hi n kế hoạch 
rà soát quy định, th  t c hành chính tổ chức rà soát tại đơn vị, báo cáo kết quả 
thực hi n và đề xuất phương án đơn giản hóa th  t c hành chính về Sở Nông 

nghi p và PTNT trước ngày 30/6/2017  để tổng hợp gửi Sở Tư pháp kiểm soát 
chất lượng. 
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III. T  CH C TH C HI N 

1. Th  trư ng các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thu c S : 
 - Căn cứ Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa th  t c hành chính năm 2017 

c a Sở, xây dựng và tổ chức triển khai thực hi n kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 
th  t c hành chính năm 2017 c a đơn vị. 

- Ch  đạo thực hi n đúng quy trình rà soát, đánh giá th  t c hành chính theo 
quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 c a Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn vi c đánh giá tác động c a th  t c hành chính và rà soát, đánh 
giá th  t c hành chính. 

- Kết thúc đợt rà soát, 100% các đơn vị phải đề xuất được phương án kiến 
nghị đơn giản hóa th  t c hành chính theo đúng m c đích, yêu cầu đặt ra tại kế 
hoạch này. 

2. Giao phòng T  ch c cán b : 
- Đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc 

Sở triển khai thực hi n Kế hoạch này; yêu cầu các đơn vị thực hi n rà soát lại 
nếu kết quả rà soát không đạt yêu cầu; đồng thời báo cáo Lãnh đạo Sở đối với 
các đơn vị rà soát không đạt yêu cầu hoặc rà soát hình thức và đề xuất bi n pháp 
giải quyết khi gặp khó khăn, vướng mắc. 

 - Ch  trì, phối hợp với các đơn vị tổng hợp, xem xét, kiểm tra chất lượng 
kết quả rà soát, đánh giá th  t c hành chính; tham mưu giúp Lãnh đạo Sở đề xuất 
phương án đơn giản hóa th  t c hành chính với Sở Tư pháp để trình UBND t nh 

theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch rà soát quy định, đơn giản hóa th  t c hành chính 
năm 2017 c a Sở Nông nghi p và PTNT./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các Chi c c; 
- Phòng Quản lý xây dựng công trình; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Trang thông tin đi n tử c a Sở; 
- Lưu VT- TCCB. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                           

   

(Đã ký) 
 

 

Nguy n Văn Vi t 
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