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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:      /KH-SNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

       Tuyên Quang, ngày     tháng 01 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm 

công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC), nhằm tạo 

điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện 

kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính.  

2. Yêu cầu 

 Công tác kiểm soát TTHC phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm 

túc, đảm bảo đúng thời gian quy định; xác định rõ trách nhiệm của các phòng, 

đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phán ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.  

 Gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác thi đua khen thưởng để kịp 

thời biểu dương, khen thưởng và xử lý những tập thể, cá nhân có hành vi tiêu 

cực trong quá trình giải quyết TTHC.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tham mưu chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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2. Tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho 

cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa”, công chức trực tiếp giải quyết 

TTHC do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

3. Thực hiện đánh giá tác động TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có). 

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định công bố Danh 

mục TTHC về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên cơ sở các 

Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ) và các 

văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có quy định về TTHC; 

Danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận “Một 

cửa”, TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, TTHC thực hiện qua 

dịch vụ công trực tuyến cùng với Quyết định công bố TTHC, Quyết định công 

bố danh mục TTHC (theo quy định tại Chương II Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ). 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Xây dựng Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Bộ phận “Một cửa” và trên Trang thông 

tin điện tử của Sở sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC.  

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và PTNT được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; thực hiện xin lỗi các cá nhân, tổ chức khi chậm trả kết quả giải quyết 

TTHC theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

9. Định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 25 hàng tháng. 

10. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC (theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ) cùng với báo cáo định kỳ tình hình, kết quả công tác kiểm 

soát TTHC hàng quý, năm hoặc báo cáo đột xuất. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP. 

11. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2020. 

12. Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra công 
tác kiểm soát TTHC. 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020. 
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13. Tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính (nếu có). 

- Cơ quan chủ trì: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này và các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC năm 2020 của đơn vị, gửi Văn phòng Sở theo dõi, 

tổng hợp trước ngày 20/01/2020. 

2. Văn phòng Sở 

Làm đơn vị đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình 

triển khai tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, 

tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2020, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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