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         Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2020 
 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;  

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã chủ động thực 

hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi lĩnh vực 

của đơn vị phụ trách, đã góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) hàng năm của Sở. Tuy nhiên, còn một số đơn vị chưa quan tâm, chỉ đạo 

công chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát TTHC như:  

- Chưa chủ động tham mưu, đề xuất với Sở trong việc rà soát trình công 

bố (công bố mới, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung) các TTHC thuộc phạm vi, trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi có sự thay đổi của Bộ, ngành, Trung ương.  

- Giải quyết TTHC còn để trễ hạn; không cập nhật ngay thời gian khi giải 

quyết hồ sơ vào hệ thống Một cửa điện tử; không đính kèm “file” kết quả vào hồ 

sơ khi trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; việc đề xuất đơn giản 

hóa TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý chưa chủ động.  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát 

TTHC theo Kế hoạch số 05/KH-SNN ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

2. Thường xuyên chủ động rà soát, theo dõi, cập nhật thông tin liên quan 

đến các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, kịp 

thời tham mưu, báo cáo về Sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc công bố mới các TTHC thuộc phạm vị, lĩnh vực của đơn vị 

phụ trách khi có các Quyết định công bố TTHC của Bộ. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải quyết TTHC tại đơn vị, 

không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết TTHC và hồ sơ quá hạn. Thực hiện 

nghiêm việc giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử theo đúng chỉ 

đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 136/SNN-VP ngày 

11/02/2020 và Văn bản số 869/SNN-VP ngày 10/6/2020.  



4. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực 

được giao giải quyết hoặc tham mưu giải quyết theo Kế hoạch số 11/KH-SNN 

ngày 07/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/7/2020. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa 

đối với công tác kiểm soát và giải quyết TTHC. Có biện pháp xử lý nghiêm đối 

với công chức được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thành. Kết quả thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân hàng năm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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