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______________ 

  

Thực hiện 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 về 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 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP 

ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế 

độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của 

văn phòng chính phủ; 

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-SYT ngày 25/01/2021 của Sở Y tế về 

kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trong ngành Y tế, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất 

và hiệu quả; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành 

chính. Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện để 

tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ 

tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; thực hiện 

thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, 

doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng 

bộ, hiệu quả, đúng thời gian, bảo đảm phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên 

quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp. 



- Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp 

ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp về quy định hành chính. 

2. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính bằng 

nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tra cứu và thực hiện. 

3. Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, bảo đảm tất cả thủ tục hành 

chính được công bố, công khai theo đúng quy dịnh của pháp luật.  

4. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện. 

5. Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; số hóa kết quả thủ tục 

hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm 

chi phí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

Giao Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ 

báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của 

văn phòng chính phủ thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ về Sở 

Y tế trước ngày 05/8/2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu VT, NV.   

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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