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UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ _______________________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ 

Số:        /KH-SKHĐT          Phú Yên, ngày     tháng 01 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 

 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 

20/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời phát hiện để 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật 

sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp và đời sống của người dân. 

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 

của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực 

hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Lãnh đạo Sở tập trung quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

Sở tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá TTHC, sản phẩm rà soát phải cụ 

thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC. 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp 

nhận, giải quyết TTHC. 

- Huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức tại Sở trực 

tiếp tham gia giải  quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp. 
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- Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp 

và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát quy định TTHC. 

Sau khi rà soát, các đơn vị đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các 

quy định, TTHC đang tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT 

1. Phạm vi rà soát: 

Rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, trọng tâm là rà soát 

các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống 

người dân và hoạt động doanh nghiệp. Cụ thể, sẽ tiến hành rà soát 05 nhóm thủ tục 

hành chính: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động Liên hiệp 

hợp tác xã; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội và nhóm thủ tục hành 

chính: Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam sử dụng vốn của nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

(Kèm theo Phụ lục Nhóm thủ tục hành chính rà soát năm 2020) 

2. Cách thức rà soát: 

- Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở nội dung các thủ tục hành chính đã 

được công bố và văn bản quy định liên quan đến TTHC cần rà soát.  

- Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 

của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và sử dụng các Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 

03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao trách nhiệm các phòng: Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu 

tư; Kinh tế đối ngoại và Đăng ký kinh doanh 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình giải quyết TTHC của đơn vị 

mình, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính có đối tượng tác 

động lớn, quy định về thủ tục hành chính có nội dung không cần thiết, không phù 

hợp, thời gian chưa phù hợp, gây tốn kém chi phí thực hiện.    

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (nếu có). 

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi về Văn phòng Sở trước 

ngày 20/6/2020, gồm: các biểu mẫu rà soát, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát (nội 

dung phương án đơn giản hóa TTHC, lý do, kiến nghị thực thi và chi phí cắt giảm) 

và sáng kiến cải cách TTHC (nếu có). 

2. Trách nhiệm của Văn phòng Sở:  

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát theo Kế hoạch, đảm bảo 

đúng tiến độ. 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả rà soát của các đơn vị; tổng hợp và 

báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng UBND 

Tỉnh trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính 

phủ. 
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Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, yêu cầu Trưởng các phòng: Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Kinh 

tế đối ngoại; Đăng ký kinh doanh và Chánh văn phòng Sở phối hợp triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 

-Văn phòng UBND Tỉnh (b/c); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Các phòng: ĐT,TĐ&GSĐT,  

KTĐN, ĐKKD và CVP Sở (th/h); 

-Lưu: VT, VP(Lv). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Cao Phi 
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DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SKHĐT ngày     /01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
____________________________________________________ 

 

STT Tên/Nhóm thủ tục hành chính Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Dự kiến sản 

phẩm 

1 
Nhóm thủ tục hành chính: Lĩnh vực đầu tư tại Việt 

Nam sử dụng vốn của nhà đầu tư trong nước 

Phòng Đấu 

thầu, Thẩm 

định và GSĐT 

Văn phòng 

Sở 

Tháng 

02/2020 

Tháng  

6/2020 
Kiến nghị cơ 

quan có thẩm 

quyền xem 

xét, sửa đổi 

văn bản 

QPPL có liên  

quan; Phương 

án đơn giản 

hóa TTHC 

2 
Nhóm thủ tục hành chính: Lĩnh vực đầu tư tại Việt 

Nam sử dụng vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

Phòng Kinh tế 

đối ngoại  

Văn phòng 

Sở 

Tháng 

02/2020 

Tháng  

6/2020 

3 
Nhóm thủ tục hành chính: Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp 
Phòng Đăng ký 

kinh doanh  

Văn phòng 

Sở 

Tháng 

02/2020 

Tháng  

6/2020 
4 

Nhóm thủ tục hành chính: Thành lập và hoạt động 

Liên hiệp hợp tác xã 

5 
Nhóm thủ tục hành chính: Thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp xã hội 
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