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V/v triển khai thực hiện Quyết định số
169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020
của Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của
Chính phủ

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Sở;
- Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc Sở.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
5389/UBND-THKH ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số
169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
của Chính phủ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ về công
tác cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh giao, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng
các phòng Sở; Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ
được giao triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
1. Trưởng các phòng Sở, Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc Sở:
- Căn cứ nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2020 ban hành kèm theo Quyết
định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách
hành chính của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 ban hành kèm
theo Quyết định số 5409/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh,
Kế hoạch số 68/KH-SNN&PTNT ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
về cải cách hành chính năm 2020 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.
- Tham mưu xử lý dứt điểm các văn bản có quy định trái pháp luật đã
được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm
2017, 2018 và 2019.
- Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng,
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều
sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020, như: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh
nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
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- Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai minh bạch mọi thủ tục
hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát,
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện
thủ tục hành chính và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định về thủ
tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc cho người dân và
doanh nghiệp trong quá trình hực hiện; nâng cao hiệu quả Hệ thống, thông tin, tiếp
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không
để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên
ngành không cần thiết; không lồng ghép bổ sung các điều kiện kinh doanh mới
vào văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đơn giản hóa quy trình
nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp
trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh
mẽ, cải thiện mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh;
kịp thời tham mưu, xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính
phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tổ chức thực hiện và
đôn đốc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQCP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự nghiệp
kinh tế và sự nghiệp khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; mở rộng hệ
thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước triển khai áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 điện tử
2. Văn phòng Sở
- Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thúc đẩy
ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày
15/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ
quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1118/QĐUBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng
đến năm 2025.
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- Tiếp tục tham mưu đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin cho 100% các
Phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ
công việc
- Tham mưu, phối hợp xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo
đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; Hệ thống thông
tin phục vụ phòng họp theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;
3. Phòng Tổ chức cán bộ
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban
Chấp hành Trung ương và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về tinh giản biên chế.
- Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
(qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo
cải cách hành chính của Chính phủ; tham mưu cho Sở gắn việc triển khai thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính với theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
của các Phòng, các Chi cục trực thuộc Sở và người đứng đầu các Phòng Sở, đơn vị
trực thuộc Sở.
Yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc Sở
nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo
kết quả thực hiện cùng với kết quả thực hiện cải cách hành chính, gửi về Sở
(qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo
quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

Lê Đức Giang
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