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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

của tỉnh Hải Dƣơng năm 2020  
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật  tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh năm 2020. Chi tiết, có 

Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Các Sở, ngành có phương án đơn giản hóa tại Điều 1 Quyết định này 

có trách nhiệm: Ban hành văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ quản lý chuyên ngành, 

lĩnh vực sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ hoặc thay thế các thủ tục hành chính có trong 

văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành hành; dự thảo thực thi phương 

án đơn giản hóa trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; 

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, 

ngành thuộc UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Lưu: VT. KSTTHC (02b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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PHỤ LỤC: 

Phƣơng án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  

ngày      tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 

I. SỞ XÂY DỰNG 

1. Thủ tục Đăng ký công bố thông tin ngƣời giám định tƣ pháp xây dựng 

theo vụ việc, tổ chức giám định tƣ pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá 

nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng 

giám định tƣ pháp xây dựng trên địa bàn đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép 

hoạt động. 

1.1. Nội dung đơn giản hóa  

Đề nghị Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao chứng thực chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng tổ chức phù hợp với nội dung đăng ký giám định kèm theo; các tài 

liệu có liên quan theo quy định” Không cần thiết, vì chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng đã được Sở Xây dựng thẩm định, cấp và quản lý và được công khai trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng các địa phương và Bộ Xây dựng nên cơ 

quan nhà nước khi thực hiện thủ tục này khai thác trên 2 trang này. 

1.2. Kiến nghị thực thi 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ "Bản sao chứng thực chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng tổ chức phù hợp với nội dung đăng ký giám định; các tài liệu có liên 

quan theo quy định” tại điểm d, khoản 1, Điều 9 và mẫu số 2 Thông tư 

04/2014/TT-BXD. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 205.032 đồng 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 87.516 đồng 

- Chi phí tiết kiệm: 117.456 đồng 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 57,32% 

2. Thủ tục Bổ nhiệm Giám định viên tƣ pháp xây dựng đối với tổ chức, cá 

nhân không thuộc thâm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

2.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 30 ngày xuống còn 25 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Lý do: Giúp Nhà đầu tư sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC, rút ngắn 

thời thời gian chờ đợi kết quả. 

2.2. Kiến nghị thực thi 
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 Đề nghị sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 04/2014/TT-BXD thời 

hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc. 

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Giúp tổ chức, công dân sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC. 

3. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nƣớc: 

3.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 45 ngày làm việc xuống còn 

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Lý do: Để giảm bớt thời gian chờ đợt cho cá nhân có nhu cầu mua nhà. 

3.2. Kiến nghị thực thi 

 Đề nghị sửa đổi điều 69 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC từ 45 ngày làm việc xuống còn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Giúp Nhà đầu tư sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời 

thời gian chờ đợi kết quả. 

4. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nƣớc: 

 4.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 30 ngày xuống còn 25 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Lý do: Để giảm bớt thời gian chờ đợt cho cá nhân có nhu cầu thuê nhà. 

4.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi Điều 60 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thời gian giải quyết 

TTHC từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Giúp Nhà đầu tư sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời 

thời gian chờ đợi kết quả. 

5. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 

99/2015/NĐ-CP. 

5.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 32 ngày xuống còn 25 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Lý do: Để giảm bớt thời gian chờ đợt cho Nhà đầu tư dự án 

5.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

5.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Giúp Nhà đầu tư sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời 

thời gian chờ đợi kết quả. 

6. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 

99/2015/NĐ-CP 

6.1. Nội dung đơn giản hóa 

Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 32 ngày xuống còn 25 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Lý do: Để giảm bớt thời gian chờ đợt cho Nhà đầu tư dự án 

6.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Giúp Nhà đầu tư sớm nhận được kết quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời 

thời gian chờ đợi kết quả. 

II. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

quy của tổ chức chứng nhận 

1.1. Nội dung đơn giản hoá 

- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ đăng ký công bố hợp quy mà tổ chức, 

cá nhân phải lập là: 02 bộ hồ sơ. 

- Lý do: 01 bộ hồ sơ nộp đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để làm 

căn cứ thẩm định, cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; 01 bộ hồ sơ trả 

lại tổ chức, cá nhân để làm bằng chứng đã thực hiện công bố sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

1.2. Kiến nghị thực thi  
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Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN) nội dung 

quy định về số lượng hồ sơ công bố hợp quy mà tổ chức, cá nhân phải lập là: 02 bộ 

hồ sơ. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hoá  

Việc quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp sẽ tạo sự chủ động hơn cho tổ 

chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan  nhà 

nước tiếp nhận giải quyết TTHC. 

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

2.1. Nội dung đơn giản hoá 

- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ đăng ký công bố hợp quy mà tổ chức, 

cá nhân phải lập là: 02 bộ hồ sơ. 

- Lý do: 01 bộ hồ sơ nộp đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để làm 

căn cứ thẩm định, cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, 01 bộ hồ sơ lưu 

tại tổ chức, cá nhân để làm bằng chứng đã thực hiện công bố sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

2.2. Kiến nghị thực thi  

Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN) nội dung 

quy định về số lượng hồ sơ công bố hợp quy mà tổ chức, cá nhân phải lập là: 02 bộ 

hồ sơ. 

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hoá  

Việc quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp sẽ tạo sự chủ động hơn cho tổ 

chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan  nhà 

nước tiếp nhận giải quyết TTHC  

3. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thƣởng chất lƣợng 

quốc gia 

3.1. Nội dung đơn giản hoá 

- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng 

chất lượng quốc gia mà tổ chức, cá nhân phải lập là: 01 bộ hồ sơ và 01 đĩa CD. 

- Lý do: Tổ chức, doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ để cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính làm căn cứ thẩm định, đánh giá, đề nghị trao giải và 01 đĩa CD 

để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chuyên gia đánh giá của Hội đồng sơ tuyển và Hội 

đồng Quốc gia trong việc lấy thông tin, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đánh giá, hồ sơ 

đề nghị Thủ tướng chính phủ trao giải. 

3.2. Kiến nghị thực thi  
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Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (Điều 

28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản12, Điều 1 

của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ) nội dung số lượng 

hồ sơ mà tổ chức, doanh nghiệp phải nộp khi tham gia thủ tục hành chính là: 01 bộ 

và 01 đĩa CD.  

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hoá  

Việc quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp sẽ tạo sự chủ động hơn cho tổ 

chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có 

thẩm quyền trong tiếp nhận giải quyết TTHC. 

4. Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thƣởng 

chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân 

4.1. Nội dung đơn giản hoá 

- Đề nghị quy định rõ cách thức thực hiện thủ tục hành chính. 

Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức xét thưởng khi thực hiện thủ 

tục hành chính. 

- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ mà tổ chức xét thưởng phải nộp: 01 bộ 

hồ sơ. Lý do: Để cơ quan giải quyết thủ tục hành chính làm căn cứ thẩm định, đánh 

giá và cấp Giấy xác nhận cho tổ chức xét thưởng khi hồ sơ đạt yêu cầu. 

4.2. Kiến nghị thực thi  

Đề nghị sửa đổi, bổ sung vào khoản 3 Mục II Thông tư 06/2009/TT-

BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về 

điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, 

cá nhân một số nội dung sau: 

- Cách thức thực hiện TTHC: Đơn vị tổ chức xét thưởng lập hồ sơ đăng ký 

và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, Cổng Dịch vụ công trực tuyến về cơ 

quan giải quyết thủ tục hành chính. 

-  Số lượng hồ sơ mà tổ chức xét thưởng phải nộp: 01 bộ hồ sơ.  

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hoá  

Việc quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp và cách thức thực hiện TTHC sẽ 

tạo sự chủ động hơn cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ, cách thức nộp 

hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận giải 

quyết TTHC. 

5. Thủ tục kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

nhập khẩu 

5.1. Nội dung đơn giản hoá 

- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi có nhu 

cầu giải quyết TTHC: 01 bộ hồ sơ.  



7 

 

 

 

- Lý do: Để làm căn cứ cho cơ quan kiểm tra thẩm định hồ sơ và ký xác nhận 

khi hồ sơ đạt yêu cầu. 

5.2. Kiến nghị thực thi  

- Đề nghị bổ sung vào Điều 7 của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại  khoản 3, Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ) quy định số lượng hồ sơ mà tổ chức, cá 

nhân phải nộp khi có nhu cầu giải quyết TTHC: 01 bộ hồ sơ.  

- Lý do: Để làm căn cứ cho cơ quan kiểm tra thẩm định hồ sơ và ký xác nhận 

khi hồ sơ đạt yêu cầu. 

5.3. Lợi ích phương án đơn giản hoá  

Việc quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp sẽ tạo sự chủ động hơn cho tổ 

chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có 

thẩm quyền trong tiếp nhận giải quyết TTHC. 

III. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

1.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện giấy phép.  

- Lý do: Để giảm tiện thời gian cho tổ chức, cá nhân cũng như quản lý chặt 

chẽ hơn cho cơ quan quản lý được phân cấp. 

1.2. Kiến nghị thực thi 

Ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke cho phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 8.650.344 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 6.213.960 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 2.436.384 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 28,17% 

2. Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

2.1. Nội dung đơn giản hóa  

- UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện cấp giấy phép.  

- Lý do: Để giảm tiện thời gian cho tổ chức, cá nhân cũng như quản lý chặt 

chẽ hơn cho cơ quan quản lý được phân cấp. 

2.2. Kiến nghị thực thi 
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Ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke và cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke cho phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện. 

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 853.936 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 735.088 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 118.848 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 13,92% 

3. Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, 

tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu  

3.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung cách thức nộp hồ sơ: Trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

3.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7, Thông tư số 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 308.484 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 149.060 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 159.424 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 51,68%. 

4. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp quảng cáo nƣớc ngoài tại Việt Nam  

4.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung cách thức thức nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc 

gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

4.2. Kiến nghị thực thi 

Sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

quy định: Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăṭ Văn phòng đaị diện. 

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

*Nộp qua bưu điện 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 181.272 đồng/năm 
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- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 164.060 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 17.212 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 9,50%. 

*Nộp trực tuyến 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 181.272 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 127.790 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 53.482 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 29.59%. 

5. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp quảng cáo nƣớc ngoài tại Việt Nam 

5.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

5.2. Kiến nghị thực thi 

Sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 181/2013/NĐ quy 

định: Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăṭ Văn phòng đaị diện. 

5.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

*Nộp qua bưu điện 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 800.120 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 780.908 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 17.212 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 2,15%. 

*Nộp trực tuyến 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 800.120 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 750.081 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 50.039 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 6,25%. 

6. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng rôn 

6.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  
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- Đề nghị sửa đổi trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện 

quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cắt giảm 

thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống 05 ngày làm. 

- Lý do: Thời hạn 05 ngày làm việc đã đảm bảo thời gian giải quyết TTHC, 

thuận lợi cho người dân trong quá trình kinh doanh. 

- Đề nghị quy định rõ thời hạn treo bảng quảng cáo. Hiện tại, tùy từng địa 

phương quy định khác nhau. 

- Lý do: Để thống nhất trên toàn quốc và thuận tiện cho quá trình quản lý. 

6.2. Kiến nghị thực thi 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 9, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL Đề 

nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận hồ sơ với 

các hình thức: Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện và trực tuyến. 

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 30, Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012 (đề nghị  sửa thành 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn gửi 

trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Văn hóa, 

Thể thao và  Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất là 05 ngày làm việc). 

- Bổ sung nội dung vào Khoản 4, Điều 27, Luật Quảng cáo: Đề nghị quy 

định rõ thời hạn treo bảng quảng cáo là: 01 năm 

6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

* Nộp qua bưu điện 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 152.291.440 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 147.317.172 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 4.974.268 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 3.27% 

* Nộp trực tuyến 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 152.291.440 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 130.841.166 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 21.450.274 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 14,09%. 

7. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 

7.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

- Đề nghị sửa đổi trình tự thực hiện:  
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Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo , băng 

-rôn gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ thông báo đến 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc 

xuống 05 ngày làm. 

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo 

với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức 

sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, 

thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 07 ngày trước ngày thực hiện quảng 

cáo thay vì trước 15 ngày làm việc như hiện nay.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Sở 

VHTTDL phải trả lời bằng văn bản (thay vì 15 ngày như hiện nay). 

Lý do: Chỉ cần trước 07 ngày và 05 ngày làm việc để đảm bảo thời gian giải 

quyết TTHC, thuận lợi cho người dân trong quá trình kinh doanh. 

7.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 36, Luật Quảng cáo:  

- Các hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp, qua đường bưu điện và trực tuyến. 

- Thời gian nộp hồ sơ: 07 ngày  trước khi thực hiện quảng cáo và thời gian 

giải quyết TTHC: 05 ngày. 

7.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

* Nộp qua bưu điện 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.683.080 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 2.373.264 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 309.816 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 11,55% 

* Nộp trực tuyến 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.683.080 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 2.148.264 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 534.816 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 19,93% 

8. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 

cấp tỉnh  

8.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

8.2. Kiến nghị thực thi 
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Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 11, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật thêm hình thức nộp hồ 

sơ trực tuyến. 

8.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 268.908 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 245.138 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 23.770 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 8,84% 

9. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật  

9.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

9.2. Kiến nghị thực thi 

Điều 15 tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động Mỹ 

thuật (Đề nghị bổ sung nộp trực tuyến). 

9.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 1.041.394 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 710.662 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 33.733 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 31,76% 

10. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tƣợng đài, tranh hoành tráng 

10.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

10.2. Kiến nghị thực thi 

Khoản 3, Điều 27, Chương IV, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ về hoạt động Mỹ thuật (Đề nghị bổ sung nộp trực tuyến). 

10.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 347.620 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 304.649 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 42.971 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 12,36%. 

11. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 

11.1. Nội dung đơn giản hóa  
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- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

11.2. Kiến nghị thực thi 

Điểm b, khoản 2, Điều 36, Chương V, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật (Đề nghị bổ sung nộp hồ sơ: trực tuyến). 

11.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 216.426 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 204.542 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 11.885 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 5,49%. 

12. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam  

12.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

12.2. Kiến nghị thực thi 

Khoản 3, Điều 11, Chương III, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 

của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh (đề nghị bổ sung nộp hồ sơ: trực tuyến). 

12.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 840.894 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 510.162 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 330.733 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 39,33% 

13. Thủ tục cấp giấy phép đƣa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nƣớc 

ngoài triển lãm   

13.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tuyến. 

- Lý do: Để thuận tiện cho quá trình nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.  

13.2. Kiến nghị thực thi 

Khoản 3, Điều 12, Chương III, Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

07 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh (Đề nghị bổ sung nộp hồ sơ: 

trực tuyến). 

13.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 964.664 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 734.952 đồng/năm 
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- Chi phí tiết kiệm: 229.712 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 23,81%. 

IV. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1. Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe 

1.1. Nội dung đơn giản hóa  

- Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép lái xe từ 

10 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc. 

- Lý do: Theo khoản 3 Điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ “Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch”.  

Xuất phát từ điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh việc thực hiện giảm thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép lái xe nhằm đáp ứng nhu cầu của 

tổ chức công dân sẽ giúp cho công tác thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, 

nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức cá nhân thực hiện TTHC này. 

1.2. Kiến nghị thực thi 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ. 

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

Giảm chi phí cơ hội cho tổ chức, cá nhân. 

V. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ gốc 

1.1.Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai để tạo điều kiện thuận lợi cho công 

dân trong quá trình kê khai, cắt giảm thời gian kê khai. 

- Đề nghị chỉnh sửa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính vì hiện tại quy 

định trong ngày rất khó cho cơ quan nhà nước thực hiện, thủ tục được thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công nên quy định trong ngày phù hợp trong giải 

quyết thủ tục hành chính. Đề nghị quy định cụ thể 01 ngày 

1.2.  Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi điểm a, khoản 1 và điểm b, khoản 2 

Điều 31 Thông tư 21/2019/TT- BGDĐT về Ban hành quy chế quản lý bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.  

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:  

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 131.774 đồng/năm 
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- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 87.516 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 44.258 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 29,77%. 

2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

2.1.Nội dung đơn giản hóa  

- Đề nghị bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai để tạo điều kiện thuận lợi cho công 

dân trong quá trình kê khai, cắt giảm thời gian kê khai. 

2.2.  Kiến nghị thực thi: Đề nghị sửa đổi điểm a, khoản  Điều 35 Thông tư 

21/2019/TT- BGDĐT về Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng 

tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống 

giáo dục quốc dân.  

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:  

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 131.774 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 87.516 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 44.258 đồng/năm 

- Tỷ lệ cắt giảm được chi phí: 29,77%. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 

1. Giao các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan có phương án đơn giản hóa 

tại Mục A phụ lục này có trách nhiệm ban hành văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ 

quản lý chuyên ngành, lĩnh vực sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ hoặc thay thế các 

văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có quy định thủ tục hành 

chính. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các 

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện phương án này./. 
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