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�Y BAN NHÂN DÂN
T�NH NAM ��NH

S�: 2422/Q�-UBND

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM
��c l�p - T� do - H�nh phúc

Nam ��nh, ngày 09 tháng 11 n�m 2021

QUY�T ��NH
V/v thông qua ph��ng án ��n gi�n hóa th� t�c hành chính

thu�c th�m quy�n gi�i quy�t c�a t�nh Nam ��nh

CH� T�CH �Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015;

C�n c� Thông t� s� 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 c�a V�n phòng
Chính ph� h��ng d�n v� nghi�p v� ki�m soát th� t�c hành chính;

C�n c� Quy�t ��nh s� 268/Q�-UBND ngày 29/01/2021 c�a Ch� t�ch
UBND t�nh v� vi�c ban hành K� ho�ch rà soát, �ánh giá th� t�c hành chính n�m
2020 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh;

Theo �� ngh� c�a Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh.

QUY�T ��NH:

�i�u 1. Thông qua ph��ng án ��n gi�n hóa nhóm th� t�c hành chính và
các th� t�c hành chính thu�c th�m quy�n gi�i quy�t c�a t�nh Nam ��nh (có ph�
l�c kèm theo).

�i�u 2. Giao các S�, ngành có liên quan ph�i h�p v�i V�n phòng UBND t�nh:
1. Th�c thi ph��ng án ��n gi�n hóa ��i v�i các tr��ng h�p rút ng�n th�i

gian gi�i quy�t th� t�c hành chính.

2. D� th�o v�n b�n th�c thi các ph��ng án ��n gi�n hóa, sáng ki�n c�i
cách th� t�c hành chính không thu�c th�m quy�n x� lý c�a �y ban nhân dân t�nh
sau khi ���c B� tr��ng, Th� tr��ng c� quan ngang B� thông qua.

�i�u 3. Giao V�n phòng UBND t�nh có trách nhi�m ki�m tra, �ôn ��c các
S�, ngành có liên quan th�c hi�n Quy�t ��nh này.

�i�u 4. Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày ký.

�i�u 5. Chánh V�n phòng UBND t�nh, Th� tr��ng các S�, ngành và các t�
ch�c, cá nhân có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./.

KT. CH� T�CH
PHÓ CH� T�CH

Tr�n Lê �oài
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Ph� l�c
PH��NG ÁN ��N GI�N HÓA TH� T�C HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quy�t ��nh s�: 2422/Q�-UBND
ngày 09 tháng 11 n�m 2021 c�a Ch� t�ch UBND t�nh Nam ��nh)

I. L�NH V�C K� HO�CH - ��U T�

1. Th� t�c �i�u ch�nh d� án ��u t� theo b�n án, quy�t ��nh c�a tòa án, tr�ng

tài ��i v�i d� án ��u t� �ã ���c UBND c�p t�nh ch�p thu�n ch� tr��ng ��u t�

N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: B� thành ph�n h� s�

Lý do: Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký ��u t�; Quy�t ��nh ch�p thu�n ch� tr��ng

��u t�; Quy�t ��nh ch�p thu�n nhà ��u t� (n�u có) do S� K� ho�ch và ��u t�

c�p.

Ki�n ngh� th�c thi: b� thành ph�n h� s� “B�n sao Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký

��u t�; Quy�t ��nh ch�p thu�n ch� tr��ng ��u t�; Quy�t ��nh ch�p thu�n nhà

��u t� (n�u có)”. �� ngh� s�a �i�u 54 Ngh� ��nh s� 31/2021/N�-CP ngày

26/03/2021 c�a Chính ph� v� Quy ��nh chi ti�t và h��ng d�n thi hành m�t s�

�i�u c�a Lu�t ��u t�.

L�i ích c�a ph��ng án ��n gi�n hóa: Vi�c ki�n ngh� b� thành ph�n h� s�

trong TTHC giúp gi�m các chi phí không c�n thi�t cho doanh nghi�p khi ph�i

chu�n b� h� s�.

II. L�NH V�C V�N HÓA, TH� THAO VÀ DU L�CH

1. TTHC l�nh v�c V�n hóa c� s�

a. Th� t�c thông báo s�n ph�m qu�ng cáo

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa:

+ �� ngh� s�a thành ph�n h� s� “V�n b�n ch�ng minh quy�n s� h�u ho�c

quy�n s� d�ng b�ng qu�ng cáo” thành “V�n b�n ch�ng minh quy�n s� h�u ho�c

quy�n s� d�ng b�ng qu�ng cáo ��i v�i qu�ng cáo t� 20m2 tr� lên và bi�n qu�ng

cáo d��i 20m2 treo � v� trí công c�ng”.

Lý do: H� s� thông báo s�n ph�m qu�ng cáo ��i v�i b�ng qu�ng cáo treo

t�i v� trí các c�a hàng, c�a hi�u là không c�n thi�t vì trong thông báo s�n ph�m

qu�ng cáo �ã có ��a ch� c� th� th�c hi�n qu�ng cáo ���c ch� c�a hàng ho�c ch�

c� s� cho phép treo m�i ���c treo, không c�n thi�t ph�i ch�ng minh quy�n s�

h�u ho�c quy�n s� d�ng ��a �i�m qu�ng cáo.
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+ �� ngh� s�a thành ph�n h� s� “B�n ph�i c�nh v� trí ��t b�ng qu�ng

cáo” thành “B�n ph�i c�nh v� trí ��t b�ng qu�ng cáo ��i v�i b�ng qu�ng cáo có

di�n tích 20m2 tr� lên”.

Lý do: Trong thông báo s�n ph�m qu�ng cáo ��i v�i b�ng qu�ng cáo d��i

20m2 �ã ghi ��a �i�m th�c hi�n qu�ng cáo. M�t khác, tr��ng h�p t� ch�c, cá

nhân th�c hi�n qu�ng cáo xin th�c hi�n nhi�u b�ng qu�ng cáo nh� d��i 20m2

mà m�i b�ng là 1 ��a ch� thì thành ph�n h� s� s� r�t nhi�u, gây lãng phí cho t�

ch�c, cá nhân khi th�c hi�n qu�ng cáo.

- Ki�n ngh� th�c thi:

�� ngh� s�a ��i, b� sung quy ��nh t�i kho�n 6, kho�n 7 �i�u 29 Lu�t qu�ng

cáo.

- L�i ích ph��ng án ��n gi�n hóa:

T�o �i�u ki�n thu�n l�i, ti�t ki�m th�i gian, chi phí cho cá nhân, t� ch�c

khi th�c hi�n TTHC nhanh chóng, k�p th�i:

* Chi phí tuân th� TTHC tr��c khi ��n gi�n hóa: 24.180.000 ��ng/n�m

* Chi phí tuân th� TTHC sau khi ��n gi�n hóa: 14.580.000 ��ng/n�m.

* Chi phí ti�t ki�m: 9.600.000 ��ng/n�m.

* T� l� c�t gi�m chi phí: 40%.

b. Th� t�c Thông báo t� ch�c �oàn ng��i th�c hi�n qu�ng cáo

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa:

+ V� th�i h�n gi�i quy�t: �� ngh� c�t gi�m th�i h�n gi�i quy�t th� t�c

Thông báo t� ch�c �oàn ng��i th�c hi�n qu�ng cáo ���c công b� �� ngh� gi�m

xu�ng t� 10 ngày xu�ng 08 ngày (gi�m 02 ngày).

Lý do: Ngày 24/9/2018, Ch� t�ch �y ban nhân dân t�nh �ã ban hành Quy�t

��nh s� 2068/Q�-UBND v� vi�c thông qua ph��ng án ��n gi�n hóa TTHC

thu�c th�m quy�n gi�i quy�t, trong �ó, �ã gi�m th�i h�n gi�i quy�t TTHC này t�

15 ngày làm vi�c xu�ng còn 10 ngày làm vi�c (gi�m 05 ngày làm vi�c). Tuy

nhiên, qua quá trình gi�i quy�t, th�i gian 10 ngày làm vi�c v�n còn dài. Nh�m

t�o �i�u ki�n thu�n l�i, gi�m th�i gian và ti�t ki�m chi phí cho cá nhân, t� ch�c,

�� ngh� c�t gi�m kho�ng th�i gian này t� 10 ngày làm vi�c xu�ng còn 08 ngày

làm vi�c.

- Ki�n ngh� th�c thi:
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�i�m c, Kho�n 1, �i�u 36 Lu�t Qu�ng cáo s� 16/2012/QH13 ngày

21/6/2012 c�a Qu�c h�i quy ��nh nh� sau: “Trong th�i h�n 15 ngày làm vi�c, k�

t� ngày nh�n ���c thông báo, n�u c� quan có th�m quy�n v� qu�ng cáo c�a ��a

ph��ng không ��ng ý v�i thông báo thì ph�i tr� l�i b�ng v�n b�n và nêu rõ lí do.

Quá th�i h�n trên mà không có v�n b�n tr� l�i thì t� ch�c, cá nhân ���c th�c

hi�n qu�ng cáo theo n�i dung �ã thông báo”. Ph��ng án ��n gi�n hóa TTHC ��

ngh� s�a ��i n�i dung �i�m c, Kho�n 1, �i�u 36 Lu�t Qu�ng cáo s�

16/2012/QH13, c� th� nh� sau: “Trong th�i h�n 08 ngày làm vi�c, k� t� ngày

nh�n ���c thông báo, n�u c� quan có th�m quy�n v� qu�ng cáo c�a ��a ph��ng

không ��ng ý v�i thông báo thì ph�i tr� l�i b�ng v�n b�n và nêu rõ lí do. Quá

th�i h�n trên mà không có v�n b�n tr� l�i thì t� ch�c, cá nhân ���c th�c hi�n

qu�ng cáo theo n�i dung �ã thông báo”.

- L�i ích ph��ng án ��n gi�n hóa:

T�o �i�u ki�n �� t� ch�c, cá nhân ���c gi�i quy�t TTHC m�t cách nhanh

chóng, k�p th�i

* Chi phí tuân th� TTHC tr��c khi ��n gi�n hóa: 265.650.000 ��ng;

* Chi phí tuân TTHC sau khi ��n gi�n hóa: 215.050.000 ��ng;

* Chi phí ti�t ki�m cho cá nhân, t� ch�c: 50.600.000 ��ng;

* T� l� c�t gi�m th�i gian th�c hi�n TTHC: 20%;

* T� l� c�t gi�m chi phí: 19,01%.

2. L�nh v�c Ngh� thu�t Bi�u di�n

Th� t�c t� ch�c bi�u di�n ngh� thu�t trên ��a bàn qu�n lý (không thu�c

tr��ng h�p trong khuôn kh� h�p tác qu�c t� c�a các h�i chuyên ngành v� ngh�

thu�t bi�u di�n thu�c Trung ��ng, ��n v� s� nghi�p công l�p có ch�c n�ng bi�u

di�n ngh� thu�t thu�c Trung ��ng)

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: Th�m quy�n quy�t ��nh ��i v�i k�t qu�

gi�i quy�t TTHC.

Lý do: Th�c hi�n ch� tr��ng v� c�i cách TTHC; rà soát, ��n gi�n hóa ��

rút ng�n th�i gian gi�i quy�t, góp ph�n nâng cao hi�u qu� c�i cách hành chính vì:

Ngh� ��nh s� 144/2020/N�-CP ngày 14/12/2020 c�a Chính ph� (thay th� Ngh�

��nh s� 79/2012/N�-CP ngày 05/10/2012 c�a Chính ph� quy ��nh v� bi�u di�n

ngh� thu�t, trình di�n th�i trang; thi ng��i ��p và ng��i m�u; l�u hành, kinh

doanh b�n ghi âm, ghi hình ca múa nh�c, sân kh�u và Ngh� ��nh s�
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15/2016/N�-CP ngày 15/3/2016 c�a Chính ph� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u

c�a Ngh� ��nh s� 79/2012/N�-CP); th�m quy�n th�c hi�n công tác qu�n lý nhà

n��c và ph�n l�n TTHC l�nh v�c ngh� thu�t bi�u di�n thu�c v� �y ban nhân

dân t�nh. Bên c�nh �ó, m�t s� TTHC có th�i h�n gi�i quy�t ng�n ngày vì v�y

công tác qu�n lý nhà n��c, c�i cách TTHC c�a c� quan chuyên môn c�ng nh�

vi�c th�c hi�n TTHC c�a t� ch�c, cá nhân g�p nhi�u khó kh�n.

- Ki�n ngh� th�c thi: �� ngh� s�a ��i t�i kho�n 3, kho�n 4 �i�u 9 c�a Ngh�

��nh 144/2020/N�-CP ngày 14/12/2020 c�a Chính ph� quy ��nh v� ho�t ��ng

ngh� thu�t bi�u di�n “S� V�n hóa, Th� thao và Du l�ch/S� V�n hóa và Th� thao

n�i t� ch�c ti�p nh�n thông báo...” �� th�c hi�n.

- L�i ích ph��ng án ��n gi�n hóa: T�o �i�u ki�n �� t� ch�c, cá nhân ���c

gi�i quy�t TTHC nhanh chóng, k�p th�i:

* H�n ch� vi�c ch� ��i nhi�u ngày làm m�t th�i gian, l� c� h�i xúc ti�n

cho các ho�t ��ng c�a t� ch�c, cá nhân.

* Chi phí ti�t ki�m cho cá nhân, t� ch�c: 95.600.000 ��ng;

* T� l� c�t gi�m chi phí: 35,01%

III. L�NH V�C NÔNG NGHI�P VÀ PTNT

1. Th� t�c hành chính l�nh v�c Ch�n nuôi, Thú y

Th� t�c c�p Gi�y ch�ng nh�n �� �i�u ki�n buôn bán thu�c thú y

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa:

Bãi b� thành ph�n h� s� “Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p ho�c

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh” và “Ch�ng ch� hành ngh� thú y”. Thông

tin liên quan ��n 02 lo�i gi�y t� này s� ���c li�t kê t�i “B�n thuy�t minh chi ti�t

v� c� s� v�t ch�t, k� thu�t buôn bán, nh�p kh�u thu�c thú y” và ���c ki�m tra

khi th�c hi�n �ánh giá �i�u ki�n th�c t� t�i c� s� theo quy ��nh.

Lý do: Nh�ng lo�i gi�y t� này �ã ���c c� quan nhà n��c c�p tr��c �ó, ��n

v� gi�i quy�t TTHC s� tra c�u thông tin “Ch�ng ch� hành ngh� thú y” trên h�

th�ng l�u tr� và tra c�u thông tin “Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p ho�c

Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh” trên C� s� d� li�u qu�c gia.

- Ki�n ngh� th�c thi:

+ Bãi b� �i�m c, d kho�n 1 �i�u 97 Lu�t Thú y; bãi b� thông tin “Gi�y

ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p ho�c Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh”

và “Ch�ng ch� hành ngh� thú y” t�i ��n ��ng ký, gia h�n ki�m tra �i�u ki�n



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 22+23/Ngày 02-12-2021 123

5

buôn bán, nh�p kh�u thu�c thú y (Ph� l�c XX-Thông t� s� 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02/6/2016 c�a B� tr��ng B� Nông nghi�p và PTNT quy ��nh

v� qu�n lý thu�c thú y);

+ B� sung thông tin liên quan ��n 02 lo�i gi�y t� trên trong B�n thuy�t

minh chi ti�t v� c� s� v�t ch�t, k� thu�t buôn bán, nh�p kh�u thu�c thú y (Ph�

l�c XXII - Thông t� s� 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016).

- L�i ích ph��ng án ��n gi�n hóa

- Thành ph�n h� s� c�a TTHC ��n gi�n, t�o �i�u ki�n thu�n l�i cho công

dân trong vi�c chu�n b� h� s�.

2. Nhóm TTHC c�p gi�y ch�ng nh�n ki�m d�ch (02 TTHC)

C�p Gi�y ch�ng nh�n ki�m d�ch ��ng v�t, s�n ph�m ��ng v�t trên c�n v�n

chuy�n ra kh�i ��a bàn t�nh;

C�p gi�y ch�ng nh�n ki�m d�ch ��ng v�t, s�n ph�m ��ng v�t th�y s�n v�n

chuy�n ra kh�i ��a bàn c�p t�nh.

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa:

S�a ��i m�u ��n ��ng ký ki�m d�ch ��ng v�t, s�n ph�m ��ng v�t v�n

chuy�n ra kh�i ��a bàn c�p t�nh (M�u 1 Ph� l�c I - Thông t� s�

25/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016); m�u Gi�y ��ng ký ki�m d�ch ��ng v�t

th�y s�n, s�n ph�m ��ng v�t th�y s�n v�n chuy�n ra kh�i ��a bàn c�p t�nh (M�u

01 TS Ph� l�c V, Thông t� s� 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016), c� th�:

bãi b� n�i dung gi�i thích � cu�i m�u ��n: “��n ��ng ký/Gi�y ��ng ký ki�m

d�ch ���c làm thành 02 b�n: 01 b�n do c� quan ki�m d�ch ��ng v�t gi�, 01 b�n

do t� ch�c, cá nhân gi�”.

Lý do: Gi�m th�i gian, chi phí, ��n gi�n hóa vi�c ��ng ký ki�m d�ch.

- Ki�n ngh� th�c thi

S�a ��i m�u ��n ��ng ký ki�m d�ch ��ng v�t, s�n ph�m ��ng v�t v�n

chuy�n ra kh�i ��a bàn c�p t�nh (M�u 1 Ph� l�c I - Thông t� s� 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016).

S�a ��i m�u Gi�y ��ng ký ki�m d�ch ��ng v�t th�y s�n, s�n ph�m ��ng v�t

th�y s�n v�n chuy�n ra kh�i ��a bàn c�p t�nh (M�u 01 TS Ph� l�c V, Thông t�

s� 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016).

- L�i ích ph��ng án ��n gi�n hóa: Gi�m 50% chi phí in �n m�u ��n, gi�m

50% th�i gian vi�t ��n ��i v�i nhóm th� t�c C�p gi�y ch�ng nh�n ki�m d�ch.
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3. Th� t�c hành chính l�nh v�c Lâm nghi�p:

Th� t�c ��ng ký mã s� c� s� nuôi, tr�ng các loài ��ng v�t r�ng, th�c

v�t r�ng nguy c�p, quý, hi�m Nhóm II và ��ng v�t, th�c v�t hoang dã nguy c�p

thu�c Ph� l�c II và III CITES

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa:

* �� ngh� c�t gi�m th�i gian gi�i quy�t TTHC, c� th�:

+ C�t gi�m t� 05 ngày làm vi�c xu�ng còn 03 ngày làm vi�c (��i v�i

tr��ng h�p không c�n ki�m tra th�c t�);

+ C�t gi�m t� 30 ngày xu�ng còn 15 ngày (��i v�i tr��ng h�p c�n ti�n

hành ki�m tra th�c t� các �i�u ki�n nuôi tr�ng);

Lý do: Trình t� gi�i quy�t TTHC này t��ng ��i ��n gi�n, n�u c� s� ��m

b�o �i�u ki�n nuôi, tr�ng (thông qua vi�c ki�m tra, th�m ��nh h� s�) ho�c c�n

thi�t ph�i th�c hi�n ki�m tra th�c t� s� không m�t nhi�u th�i gian. Vi�c c�t gi�m

th�i gian s� t�o �i�u ki�n thu�n l�i h�n cho các ch� c� s� nuôi, tr�ng.

* Quy ��nh c� th� ��i v�i các tr��ng h�p c�n ph�i ti�n hành ki�m tra th�c

t� và l�y ý ki�n c�a Ban Th� ký CITES.

- Ki�n ngh� th�c thi:

S�a ��i �i�m b, kho�n 3 �i�u 18 Ngh� ��nh s� 06/2019/N�-CP ngày

22/02/2019 c�a Chính ph� v� qu�n lý th�c v�t r�ng, ��ng v�t r�ng nguy c�p,

quý, hi�m và th�c thi Công ��c v� buôn bán qu�c t� các loài ��ng v�t, th�c v�t

hoang dã nguy c�p nh� sau: “Trong th�i h�n 03 ngày làm vi�c, k� t� ngày nh�n

���c h� s� h�p l�, c� quan quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 18 có trách nhi�m c�p mã

s�. Tr��ng h�p c�n ki�m tra th�c t� các �i�u ki�n nuôi, tr�ng quy ��nh t�i �i�u

14, �i�u 15 Ngh� ��nh này, c� quan c�p mã s� ch� trì, ph�i h�p v�i các c� quan

liên quan t� ch�c th�c hi�n, nh�ng th�i h�n c�p không quá 15 ngày.”

B� sung thêm quy ��nh trong Ngh� ��nh s� 06/2019/N�-CP ngày

22/02/2019 ��i v�i các tr��ng h�p c�n ph�i ti�n hành ki�m tra th�c t� và l�y ý

ki�n c�a Ban Th� ký CITES.

IV. L�NH V�C N�I V�

1. Th� t�c xét tuy�n công ch�c

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: �� ngh� b� quy ��nh ��i v�i phí phúc

kh�o
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Lý do: ��i v�i xét tuy�n công ch�c thì vòng 2 là th�c hi�n ph�ng v�n ��

ki�m tra v� ki�n th�c, k� n�ng th�c thi công v� c�a ng��i d� tuy�n và không

th�c hi�n vi�c phúc kh�o ��i v�i k�t qu� vòng 2 b�ng hình th�c ph�ng v�n, do

v�y không có phí phúc kh�o ��i v�i th� t�c này.

2. Th� t�c thi tuy�n viên ch�c

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: �� ngh� b� sung quy ��nh v� phí phúc

kh�o

Lý do: Tr��ng h�p c� quan, ��n v� có th�m quy�n tuy�n d�ng t� ch�c thi

vòng 2 b�ng hình th�c thi vi�t thì có th�c hi�n vi�c phúc kh�o ��i v�i k�t qu� thi

vòng 2 này, do v�y ph�i b� sung phí phúc kh�o ��i v�i th� t�c này.

3. Th� t�c xét tuy�n viên ch�c:

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: �� ngh� b� sung quy ��nh v� phí d�

tuy�n và phí phúc kh�o.

Lý do: Theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh 115/2020/N�-CP ngày 25/9/2020 c�a

Chính ph�, ��i v�i th� t�c thi tuy�n ho�c xét tuy�n viên ch�c thì vòng 2 ��u

ph�i th�c hi�n vi�c thi b�ng m�t trong ba hình th�c là: ph�ng v�n; th�c hành; thi

vi�t, nên vi�c thi tuy�n ho�c xét tuy�n ��u phát sinh chi phí �� th�c hi�n th� t�c

này, do v�y �� ngh� b� sung quy ��nh v� phí d� tuy�n và phí phúc kh�o ��i v�i

th� t�c này.

4. Th� t�c ti�p nh�n vào công ch�c:

N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: �� ngh� b� sung ��i t��ng ti�p nh�n

không ph�i thành l�p H�i ��ng ki�m tra, sát h�ch: Khi ti�p nh�n vào làm công

ch�c �� b� nhi�m gi� các ch�c v� lãnh ��o, qu�n lý ...

Lý do: Theo quy ��nh c�a Ngh� ��nh s� 138/2020/N�-CP ngày 27/11/2020

c�a Chính ph� thì khi ti�p nh�n vào làm công ch�c có 2 tr��ng h�p không ph�i

thành l�p h�i ��ng ki�m tra, sát h�ch:

Tr��ng h�p 1: ng��i �ã t�ng là cán b�, công ch�c t� c�p huy�n tr� lên sau

�ó ���c c�p có th�m quy�n �i�u ��ng, luân chuy�n gi� các v� trí công tác không

ph�i là cán b�, công ch�c t�i các c� quan, t� ch�c khác;

Tr��ng h�p 2: khi ti�p nh�n vào làm công ch�c �� b� nhi�m gi� ch�c danh

lãnh ��o, qu�n lý thì không ph�i thành l�p H�i ��ng ki�m tra, sát h�ch, do v�y

ph�i b� sung ��i t��ng ti�p nh�n không ph�i thành l�p H�i ��ng ki�m tra, sát

h�ch ��i v�i n�i dung c�a th� t�c này.
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V. L�NH V�C GIÁO D�C VÀ �ÀO T�O

Nhóm th� t�c L�nh v�c giáo d�c và �ào t�o thu�c h� th�ng giáo d�c qu�c

dân (04 th� t�c):

- C�p h�c b�ng và h� tr� kinh phí mua ph��ng ti�n, �� dùng h�c t�p dùng

riêng cho ng��i khuy�t t�t h�c t�i các c� s� giáo d�c;

- Xét, duy�t chính sách h� tr� ��i v�i h�c sinh trung h�c ph� thông là

ng��i dân t�c thi�u s�;

- H� tr� h�c t�p ��i v�i h�c sinh trung h�c ph� thông các dân t�c thi�u s�

r�t ít ng��i;

- �� ngh� mi�n, gi�m h�c phí và h� tr� chi phí h�c t�p cho tr� em, h�c sinh,

sinh viên.

- N�i dung ki�n ngh� ��n gi�n hóa: Trình t� th�c hi�n.

Lý do: Vi�c quy ��nh ��i t��ng th�c hi�n TTHC là tr� em, h�c sinh, sinh

viên �ang h�c � các c� s� giáo d�c ngoài công l�p ph�i g�i ��n có xác nh�n c�a

nhà tr��ng v� ��n v� tr�c ti�p qu�n lý c� s� giáo d�c (S� GD�T, Phòng GD�T

ho�c Phòng L�-TB&XH) gây khó kh�n trong th�c t� th�c hi�n.

- Ph��ng án ki�n ngh�, �� xu�t: C� s� giáo d�c có trách nhi�m ki�m tra,

��i chi�u, ch�u trách nhi�m v� tính chính xác c�a h� s�, t�ng h�p, l�p danh sách

và d� toán kinh phí báo cáo c� quan qu�n lý c�p trên tr�c ti�p �� c� quan qu�n

lý c�p trên th�m ��nh, phê duy�t, t�ng h�p báo cáo c� quan tài chính trình c�p

có th�m quy�n phê duy�t kinh phí th�c hi�n.

VI. L�NH V�C LAO ��NG - TH��NG BINH VÀ XÃ H�I

Th� t�c Gi�i quy�t ch� �� ��i v�i thân nhân li�t s� (01 TTHC)

- N�i dung ��n gi�n hóa: B� thành ph�n h� s� “B�n sao B�ng T� qu�c ghi

công” c�a TTHC này.

Lý do: T�i kho�n 1 �i�u 7 Thông t� s� 05/2013/TT-BL�TBXH ngày

25/5/2013 c�a B� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i h��ng d�n v� th� t�c l�p

h� s�, qu�n lý h� s�, th�c hi�n ch� �� �u �ãi ng��i có công v�i cách m�ng và

thân nhân quy ��nh v� thành ph�n h� s� c�a th� t�c này có “B�n sao B�ng T�

qu�c ghi công”. Tuy nhiên, trong h� s� g�c c�a S� Lao ��ng - Th��ng binh và

Xã h�i qu�n lý �ã có thông tin c�a li�t s�. Ngoài ra, t�i n�i dung B�n khai tình

hình thân nhân li�t s� (M�u LS4) �ã yêu c�u ��y �� các thông tin v�: H� tên li�t

s�; ngày, tháng, n�m hy sinh; nguyên quán; B�ng T� qu�c ghi công s�… và



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 22+23/Ngày 02-12-2021 127

9

���c UBND c�p xã xác th�c. Do �ó, vi�c quy ��nh thêm thành ph�n h� s� “B�n

sao B�ng T� qu�c ghi công” là không c�n thi�t, t�n kém chi phí th�c hi�n TTHC.

- Ki�n ngh�, �� xu�t:

�� ngh� s�a ��i kho�n 1 �i�u 7 Thông t� s� 05/2013/TT BL�TBXH ngày

15/5/2013 c�a B� Lao ��ng, Th��ng binh và Xã h�i theo h��ng b� yêu c�u

“B�n sao B�ng T� qu�c ghi công” trong thành ph�n h� s� c�a th� t�c Gi�i quy�t

ch� �� ��i v�i thân nhân li�t s�.

VII. L�NH V�C TÀI NGUYÊN VÀMÔI TR��NG

1. ��i v�i nhóm TTHC v� ��t �ai (03 TTHC)

- ��ng ký bi�n ��ng quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u tài s�n g�n li�n v�i

��t trong các tr��ng h�p chuy�n nh��ng, cho thuê, cho thuê l�i, th�a k�, t�ng

cho, góp v�n b�ng quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u tài s�n g�n li�n v�i ��t;

chuy�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u tài s�n g�n li�n v�i ��t c�a v� ho�c

ch�ng thành c�a chung v� và ch�ng; t�ng thêm di�n tích do nh�n chuy�n

nh��ng, th�a k�, t�ng cho quy�n s� d�ng ��t �ã có Gi�y ch�ng nh�n.

- C�p ��i Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài

s�n khác g�n li�n v�i ��t.

- Tách h�p th�a ��t.

- Ki�n ngh�, �� xu�t:

Ngày 30/8/2021, B� Tài nguyên và Môi tr��ng �ã ban hành Quy�t ��nh s�

1686/Q�-BTNMT v� vi�c công b� TTHC m�i ban hành; s�a ��i b� sung;

TTHC ���c thay th� trong l�nh v�c ��t �ai trong �ó có s�a ��i, b� sung, thay

th� các TTHC t��ng �ng �ã ban hành theo Quy�t ��nh s� 2555/Q�-BTNMT

ngày 20/10/2017. Trong quá trình nghiên c�u, t� ch�c th�c hi�n, S� Tài nguyên

và Môi tr��ng có m�t s� ki�n ngh�, nh� sau:

+ ��i v�i TTHC “��ng ký bi�n ��ng quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u tài

s�n g�n li�n v�i ��t trong các tr��ng h�p chuy�n ��i, chuy�n nh��ng, cho thuê,

cho thuê l�i, th�a k�, t�ng cho, góp v�n b�ng quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u

tài s�n g�n li�n v�i ��t; chuy�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u tài s�n g�n li�n

v�i ��t c�a v� ho�c ch�ng thành c�a chung v� và ch�ng; t�ng thêm di�n tích do

nh�n chuy�n nh��ng, th�a k�, t�ng cho quy�n s� d�ng ��t �ã có Gi�y ch�ng

nh�n (th� t�c s� 15, Quy�t ��nh s� 1686/Q�-BTNMT): V� th�i gian th�c hi�n

��u g�n v�i n�i dung c�a vi�c ��ng ký bi�n ��ng mà không quy ��nh cho th�i
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gian cho vi�c c�p gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t (do trong trình t� th�c

hi�n c�a TTHC này �ang có quy ��nh “Tr��ng h�p ph�i c�p Gi�y ch�ng nh�n

thì l�p h� s� trình c� quan có th�m quy�n c�p Gi�y ch�ng nh�n cho ng��i s�

d�ng ��t”), �ây là m�t quy trình công vi�c c�a TTHC khác (th� t�c c�p ��i gi�y

ch�ng nh�n). �� ngh� B� Tài nguyên và Môi tr��ng b� n�i dung c�p Gi�y

ch�ng nh�n và k�t qu� TTHC là Gi�y ch�ng nh�n t�i TTHC này �� ��m b�o

vi�c th�c hi�n �úng n�i dung ��ng ký bi�n ��ng c�ng nh� ��m b�o v� th�i gian

gi�i quy�t TTHC.

T�i TTHC s� 4 (Quy�t ��nh s� 1686/Q�-BTNMT) có c�m t� “...thay ��i

v� tài s�n g�n li�n v�i ��t so v�i n�i dung �ã ��ng ký, c�p Gi�y ch�ng nh�n” và

t�i TTHC s� 12 (Quy�t ��nh s� 1686/Q�-BTNMT) c�ng l�i quy ��nh v� n�i

dung “��ng ký thay ��i tài s�n g�n li�n v�i ��t vào Gi�y ch�ng nh�n �ã c�p”,

hai n�i dung này trùng nhau v� hình th�c ��ng ký thay ��i tài s�n, �� ngh� xem

xét quy ��nh l�i cho phù h�p.

+ ��i v�i TTHC “��ng ký, c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t,

quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t cho ng��i nh�n chuy�n

nh��ng quy�n s� d�ng ��t, mua nhà �, công trình xây d�ng trong các d� án phát

tri�n nhà �” (Th� t�c s� 13 c�a Quy�t ��nh s� 1686/Q�-BTNMT). �� ngh� làm

rõ th�i gian 30 ngày ki�m tra c�a S� TN&MT có n�m trong th�i gian th�c hi�n

TTHC hay không vì t�i m�c 4 (Th�i h�n gi�i quy�t) là không quá 15 ngày k� t�

khi nh�n ���c h� s� h�p l� ho�c s�a ��i th�i gian th�c hi�n TTHC là 45 ngày

làm vi�c.

+ ��i v�i TTHC “C�p l�i Gi�y ch�ng nh�n ho�c c�p l�i Trang b� sung c�a

Gi�y ch�ng nh�n do b� m�t” (Th� t�c s� 19 c�a Quy�t ��nh s� 1686/Q�-

BTNMT). �� ngh� b� sung thêm n�i dung “Th�i gian này không tính… th�i

gian niêm y�t công khai t�i c�p xã” vào M�c (4) th�i h�n gi�i quy�t c�a TTHC

này.

+ ��i v�i TTHC “��ng ký, c�p Gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t,

quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n li�n v�i ��t ��i v�i tr��ng h�p �ã

chuy�n quy�n s� d�ng ��t tr��c ngày 01/7/2014 mà bên chuy�n quy�n �ã ���c

c�p Gi�y ch�ng nh�n nh�ng ch�a th�c hi�n th� t�c chuy�n quy�n theo quy

��nh” (Th� t�c s� 14 c�a Quy�t ��nh s� 1686/Q�-BTNMT). �� ngh� b� sung

thêm n�i dung “Th�i gian 30 ngày ��ng tin trên ph��ng ti�n thông tin ��i chúng
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không tính vào th�i gian th�c hi�n TTHC” vào m�c (4) th�i h�n gi�i quy�t c�a

TTHC.

2. TTHC l�nh v�c Tài nguyên n��c - khoáng s�n (01 TTHC)

Th� t�c �óng c�a m� khoáng s�n

- Ki�n ngh�, �� xu�t: Trong quá trình gi�i quy�t TTHC, S� Tài nguyên và

Môi tr��ng g�p khó kh�n, v��ng m�c trong vi�c h��ng d�n, yêu c�u doanh

nghi�p tri�n khai th� t�c �óng c�a m� khoáng s�n khi ho�t ��ng khai thác �ã k�t

thúc ho�c gi�y phép khai thác h�t h�n nh�ng ch�a ���c c�p có th�m quy�n phê

duy�t ph��ng án c�i t�o ph�c h�i môi tr��ng (quy ��nh khi n�p h� s� doanh

nghi�p ph�i n�p Ph��ng án c�i t�o, ph�c h�i môi tr��ng, kèm theo quy�t ��nh

phê duy�t). �� ngh� B� Tài nguyên và Môi tr��ng h��ng d�n c� th� ��i v�i các

doanh nghi�p �ã d�ng ho�t ��ng khai thác khoáng s�n nh�ng ch�a l�p ���c ��

án c�i t�o, ph�c h�i môi tr��ng./.


