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KẾ HOẠCH 

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 
 

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh về 
rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống chính trị 

nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Kế 
hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ1 của Sở Tư pháp theo mục tiêu của Kế 

hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai 
đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị rà soát cần phân biệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC với 
TTHC nội bộ. TTHC nội bộ được xác định dựa trên dấu hiệu nhận biết theo hướng 

dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 
12/10/2022, tránh nhầm lẫn, trùng lặp trong quá trình triển khai thực hiện.  

- Quá trình thống kê TTHC nội bộ đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện, thống 
nhất của TTHC được thống kê. 

- Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn 
giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị và TTHC nội bộ trong cơ quan 
thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 

6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ 

- Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở, căn cứ các lĩnh vực quản lý nhà nước, 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan, tổ chức điền và hoàn thiện 
biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ gửi Văn phòng Sở trước ngày 12/01/2023. 

                                                 
1 TTHC nội bộ được hiểu: 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, v iên chức, người lao động làm việc trong 

CQHCNN. 
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- Phạm vi rà soát: TTHC nội bộ giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, địa 
phương liên quan2. 

- Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết 
định công bố TTHC nội bộ tham mưu lãnh đạo Sở trình lãnh đạo UBND tỉnh xem 
xét, ban hành trước ngày 01/4/2023. 

(Biểu mẫu thống kê; mẫu Quyết định công bố TTHC nội bộ theo mẫu quy 
định tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính 

phủ) 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

a) Tiêu chí rà soát: Sự cần thiết của TTHC; sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp 
pháp của các bộ phận cấu thành TTHC và chi phí tuân thủ TTHC. 

b) Cách thức, quy trình, thời hạn rà soát: Các phòng, trung tam trực thuộc 
Sở, căn cứ các lĩnh vực quản lý nhà nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa 

phương liên quan, thực hiện rà soát theo tiêu chí gửi Văn phòng Sở tổng hợp theo 
lộ trình:  

- Trước ngày 01/01/2024: Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án 
đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. 

- Trước ngày 01/01/2025: Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án 
đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

2. Giao Văn phòng giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các 
phòng, trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo 

Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Hà Công Khánh 

 

 
 

                                                 
2 Trường hợp TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc bộ, địa phương nhưng do bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham mưu 

ban hành hoặc ban hành thì bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì thống kê, rà soát, trình Thủ tướng Chín h phủ phê 

duyệt phương án đơn giản hóa. 
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