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BÁO CÁO 

   Kết quả thực hiện công tác 

 kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 

 

Thực hiện Văn bản số 2587/UBND-KSTT ngày 09/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 (từ ngày 16/6/2019 

đến ngày 15/9/2019), như sau: 

1. Về đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) 

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao tham mưu xây dựng 03 

dự thảo Nghị quyết, 01 dự thảo Quyết định gồm: (1) Nghị quyết về việc sửa đổi, 

bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, 

vật nuôi; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn 

tỉnh; (2) Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (3) Nghị quyết quy định 

khu vực nội thành không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời 

các cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi; (4) Quyết định 

ban hành Định mức KTKT trong quản lý, khai khác công trình thủy lợi tỉnh 

Tuyên Quang. Tuy nhiên, 03 Nghị quyết, 01 Quyết định này không quy định về 

TTHC nên Sở Nông nghiệp và PTNT không thực hiện đánh giá tác động của 

TTHC, chỉ đánh giá tác động của chính sách theo quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Công bố, công khai các TTHC 

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện niêm yết, đăng tải công khai các 

TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đúng quy định tại Bộ phận “Một 

cửa” và trên Trang thông tin điện tử. Các TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả 

hồ sơ đúng trình tự, thời gian theo quy định, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. 

3. Kết quả giải quyết TTHC 

 Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết: 1.517 hồ sơ (trong đó: 20 hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang; 1.497 hồ sơ tiếp nhận mới). Cụ thể: 
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- Số hồ sơ đã giải quyết: 1.463 hồ sơ (trong đó: 819 hồ sơ giải quyết 

trước thời hạn; 643 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn).  

- Số hồ sơ trả lại do tổ chức, cá nhân: 30 hồ sơ (24 hồ sơ do tổ chức, cá 

nhân xin rút; 06 hồ sơ do trong quá trình thẩm định không đủ điều kiện giải 

quyết theo quy định). 

- Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 24 hồ sơ.  

Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở Nông nghiệp và PTNT 

duy trì áp dụng Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn: dịch vụ công mức độ 3 có 12 thủ tục; mức độ 4 

có 02 thủ tục). Quý III năm 2019, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.222 hồ sơ 

THHC qua dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực: Chăn nuôi và Thú y; 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

4. Về rà soát TTHC 

Quý III năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện rà soát và đề 

xuất phương án kiến nghị đơn giản hóa 01 TTHC thuộc lĩnh vực Thú y (Văn bản 

số 376/BC-SNN ngày 01/8/2019).  

5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

Quý III năm 2019, không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về 

quy định hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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