
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:           /SNN-VP 
V/v hướng dẫn triển khai rà soát, 

đơn giản hóa TTHC nội bộ trong 

 hệ thống nhà nước của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Cao Bằng, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

  

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Căn cứ Công văn 3056/VP-TTPVHCC, ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn triển khai rà soát, đơn giản hóa 

TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế 

hoạch số 2672/KH-SNN, ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn 

thực hiện triển khai rà soát, thống kê TTHC nội bộ như sau: 

1. Giải thích và dấu hiệu nhận biết TTHC nội bộ 

1.1. TTHC nội bộ được hiểu là: Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu 

cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết 

công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN), đơn vị thuộc 

CQHCNN hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong CQHCNN. 

* Các đơn vị lưu ý phân biệt giữa TTHC nội bộ và TTHC theo phạm vi điều 

chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ. 

- TTHC nội bộ: Để giải quyết công việc cụ thể cho CQHCNN; đơn vị thuộc 

CQHCNN hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm việc trong CQHCNN. 

- TTHC theo phạm vi điều chỉnh Nghị định 63/2010/NĐ-CP: Để giải quyết 

một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. 

1.2. TTHC nội bộ có các dấu hiệu nhận biết sau đây: 

- Được quy định trong văn bản (văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản 

hành chính) do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. 

- Được quy định dưới dạng hành động để giải quyết công việc cụ thể cho 

CQHCNN, đơn vị trực thuộc CQHCNN hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của 

cán bộ, công chức, viên, người lao động làm việc trong CQHCNN. 

- Quy định TTHC xuất phát từ yêu cầu cụ thể và nhằm mục tiêu giải quyết 

công việc cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động làm việc trong CQHCNN (không xuất phát từ tổ 

chức, cá nhân ngoài cơ quan hành chính nhà nước). 
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2. Xác định đơn vị chủ trì thống kê, công bố, công khai, rà soát TTHC 

nội bộ: Văn phòng Sở chủ trì thống kê, rà soát, dự thảo Quyết định công bố, 

Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa gửi Văn phòng UBND tỉnh nghiên 

cứu, thẩm định. Thời hạn thực hiện từng công việc theo Kế hoạch số 2672/KH-

SNN, ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

3. Một số gợi ý về phương hướng đơn giản hóa TTHC nội bộ 

- Bãi bỏ các quy định TTHC nội bộ cơ quan quản lý ở Trung ương đã quy 

định đầy đủ và đơn vị đủ căn cứ thực hiện trong phạm vi đơn vị. 

- Bổ sung quy định TTHC nội bộ để thuận lợi trong thực hiện tại đơn vị. 

- Quy định hợp lý từng bộ phận cấu thành, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết TTHC nội bộ (số hóa hồ sơ, giấy tờ, chia sẻ dữ liệu…) để tạo 

thuận lợi cho quá trình thực hiện, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả giải 

quyết công việc của CQHCNN và cán bộ, công chức, viên chức. 

 Trên đây là hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống nhà nước. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu 

có) phản ánh qua Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

   GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

    Nguyễn Thái Hà 
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