
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND     Phú Yên, ngày      tháng 12  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua Phƣơng án đơn giản hóa  

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

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 TTHC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ nhiệm, Bộ 

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

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh 

vực: đường bộ, thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở có liên quan tham mưu UBND tỉnh dự thảo 

văn bản thực thi Phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính cắt giảm về 

thành phần hồ sơ, thời gian, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của tỉnh theo nội 

dung kiến nghị sau khi được sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

Bộ, ngành thông qua. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 

các Sở, ngành thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao 

thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cục KSTTHC-VPCP; 

- Các Bộ: GTVT, KHĐT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố;         

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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PHỤ LỤC 

PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 12  năm  2020  của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

I. LĨNH VỰC ĐƢỜNG BỘ 

1. Thủ tục xác nhận xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng 

đƣờng thuộc hệ thống giao thông đƣờng bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất 

thuộc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã để không thu phí sử dụng đƣờng bộ. 

Nội dung đơn giản hóa: 

Cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày 

làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 

Kiến nghị thực thi: 

Điều chỉnh thời gian giải quyết tại Khoản 3, Điều 9 của Thông tư số 

293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ từ 10 ngày làm việc xuống 

còn 05 ngày làm việc. 

Lý do: Thủ tục hành chính này không quá phức tạp, thành phần hồ sơ và số 

lượng thực hiện thủ tục hành chính ít nên có thể giảm thời gian giải quyết, tạo thuận 

lợi cho cá nhân và tổ chức. 

2. Tạm dừng lƣu hành liên tục từ 30 ngày trở lên đối với xe kinh doanh 

vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải để trả lại hoặc 

bù trừ phí sử dụng đƣờng bộ đã nộp. 

Nội dung đơn giản hóa: 

- Cắt giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.  

- Bỏ bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. 

Lý do: Thủ tục hành chính này không quá phức tạp, thành phần hồ sơ và số 

lượng thực hiện thủ tục hành chính ít nên có thể giảm thời gian giải quyết, tạo thuận 

lợi cho cá nhân và tổ chức.  

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp và được 

lưu tại Sở. Khi xử lý hồ sơ, công chức tiếp nhận sẽ tự kiểm tra trên hệ thống quản lý; 

giúp giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Kiến nghị thực thi:  

Điều chỉnh thời gian giải quyết tại Điểm b, Khoản 2.1, Điều 9 của Thông tư số 

293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ từ 03 ngày làm việc xuống 

còn 02 ngày làm việc. 
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Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô” tại 

Điểm a, Khoản 2.1, Điều 9 của Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính.   

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

1. Nhóm thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (60 thủ tục) 

Nội dung đơn giản hóa: 

- Cắt giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm 

việc đối với nhóm thủ tục thành lập doanh nghiệp; từ 03 ngày làm việc xuống còn 

01 ngày làm việc đối với nhóm thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung giấy phép 

đăng ký kinh doanh: thay đổi chủ sở hữu, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi 

vốn đầu tư, văn phòng đại diện...  

Lý do: Hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính này đều được xử lý trên môi 

trường điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến nên có thể giảm thời gian giải quyết, tạo thuận 

lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.  

Kiến nghị thực thi:  

Điều chỉnh các mốc thời gian giải quyết liên quan thành lập doanh nghiệp tại 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp. 
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