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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM
2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
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;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 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 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm
2015 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Mục tiêu, sản phẩm và tiến độ thực hiện
1. Mục tiêu
a) Đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan nêu tại Mục I của Kế hoạch.
b) 100% thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công
khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm
a) Báo cáo về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan trong nhóm thuộc
phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của từng cơ quan chủ trì, phối hợp theo phân công tại Kế
hoạch.
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kèm theo phương án đơn giản hóa đối với các
nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
c) Văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa
đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ.
d) Các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa, công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về
thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
đ) Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng
tâm năm 2015.
3. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
a) Tiến độ thực hiện đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan nêu tại Mục I
của Kế hoạch.
- Hệ thống hóa danh mục thủ tục hành chính, quy định liên quan:
+ Hoàn thành thống kê thủ tục hành chính, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi quản lý
gửi Bộ, ngành chủ trì tổng hợp trước ngày 31 tháng 01 năm 2015;
+ Hoàn thành hệ thống hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan để thống nhất triển khai
trước ngày 15 tháng 02 năm 2015.
- Nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:
+ Hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và gửi cho Bộ,
ngành chủ trì trước ngày 31 tháng 5 năm 2015;
+ Hoàn thành việc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành
chính, đối tượng tuân thủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 30 tháng 6
năm 2015.
- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính:
+ Hoàn thành dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch và phương án đơn giản hóa
thủ tục hành chính gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá trước ngày 31 tháng 7 năm 2015;

+ Hoàn thành việc xem xét, đánh giá phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và gửi Bộ,
ngành chủ trì trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.
- Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo Quyết định kèm
theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng
9 năm 2015.
- Hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ
tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo
trình tự, thủ tục rút gọn trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.
b) Tiến độ thực hiện 02 nhóm nhiệm vụ nêu tại Mục II của Kế hoạch
- Đối với Bộ, ngành:
+ Hoàn thành việc lập danh mục và chuẩn hóa tên thủ tục hành chính trong phạm vi rà soát, hệ
thống, chuẩn hóa trước ngày 30 tháng 4 năm 2015;
+ Hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính theo danh mục,
gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức việc bổ sung, hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính thuộc
phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng thời hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Cơ
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2015;
+ Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính
chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm
2015.
- Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
+ Rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính
thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương theo từng cấp giải quyết trên cơ sở quyết
định công bố thủ tục hành chính đã được Bộ, ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền; đồng thời chuẩn
hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hoàn thành trước ngày 30 tháng 11
năm 2015;
+ Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính
chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm
2015.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

a) Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ trong năm 2014 liên quan đến cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan,
đầu tư, đất đai, xây dựng,... và các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính cần ưu tiên đơn
giản hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các Bộ,
ngành xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm
2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
b) Các Bộ, ngành chủ trì có trách nhiệm:
- Thành lập Tổ công tác giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đối với
những nhóm thủ tục hành chính có liên quan từ hai Bộ, ngành trở lên. Tổ công tác do đại diện
lãnh đạo Bộ, ngành chủ trì là Tổ trưởng; thành viên là đại diện lãnh đạo cấp Vụ có liên quan trở
lên của các Bộ, ngành phối hợp, đại diện thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành
chính.
Căn cứ vào yêu cầu của công việc, Tổ công tác huy động chuyên gia để hỗ trợ quá trình nghiên
cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Hệ thống hóa thủ tục hành chính và văn bản có liên quan; rà soát, đánh giá, xây dựng phương
án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan được giao chủ trì nêu tại
Mục I của Kế hoạch; gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa
phương có liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa; dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để
thực thi phương án đơn giản hóa sau khi được phê duyệt.
c) Các Bộ, ngành phối hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với cơ quan chủ trì để
thống kê, đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan thuộc phạm vi, chức
năng quản lý nêu tại Mục I của Kế hoạch; cử đại diện tham gia Tổ công tác; gửi kết quả cho Bộ,
ngành chủ trì để tổng hợp danh mục, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính của nhóm, đồng
thời gửi Bộ Tư pháp nghiên cứu phục vụ quá trình xem xét, đánh giá.
d) Rà soát, hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục
hành chính nêu tại Khoản 1 Mục II của Kế hoạch, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
đ) Thực hiện công bố, công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi
quản lý ngành, lĩnh vực được thực hiện tại các cấp chính quyền đã được chuẩn hóa, công bố vào
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính nêu tại Khoản 2 Mục II của Kế hoạch, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ trong năm 2014 liên quan đến cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan,
đầu tư, đất đai, xây dựng,... và các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính cần ưu tiên đơn
giản hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các địa phương xây dựng

và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 thuộc thẩm
quyền giải quyết, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
b) Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai Kế hoạch; tham gia ý kiến về phương án đơn giản hóa
của các Bộ, ngành.
c) Rà soát, hệ thống, bổ sung, chuẩn hóa và thực hiện công bố, công khai toàn bộ thủ tục hành
chính hiện hành thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết nêu tại Mục II của Kế hoạch, theo hướng
dẫn của Bộ Tư pháp.
3. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa
phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
xem xét, chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương
trong quá trình triển khai Kế hoạch; yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu, xem xét lại phương án
đơn giản hóa nếu không đạt mục tiêu đề ra.
b) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các Bộ, ngành, địa phương
có liên quan nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách đối với từng nhóm thủ tục hành chính, quy
định liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các cơ quan chủ trì nghiên cứu tiếp thu, hoàn
thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
c) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các Bộ, ngành, địa
phương xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương; đôn
đốc, kiểm tra việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết việc
thực hiện Kế hoạch; báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng hoặc chấn chỉnh các
Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hoặc không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
đ) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức báo cáo sơ kết tình hình, kết quả thực
hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; hoàn thành công tác sơ kết
việc thực hiện Kế hoạch trong Quý I năm 2016 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình xem xét, thẩm tra
phương án đơn giản hóa của các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan nêu tại Mục I của
Kế hoạch.
b) Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu sáng kiến cải cách đối với các nhóm thủ tục
hành chính, quy định liên quan nêu tại Mục I của Kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính
phủ có biện pháp chấn chỉnh đối với các Bộ, ngành, địa phương không thực hiện đúng tiến độ,
chất lượng và mục tiêu được giao.

5. Trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các cơ quan, tổ chức phối
hợp khác
a) Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất
sáng kiến cải cách đối với từng nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan; xem xét, đánh giá
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các Bộ, ngành; cử đại diện tham gia Tổ công tác
thực hiện Kế hoạch của các Bộ, ngành.
b) Các cơ quan, tổ chức phối hợp khác tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách đối với
từng nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan gửi các cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện
phương án đơn giản hóa.
Điều 4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các
Bộ, ngành, địa phương cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. Ngoài ngân sách
nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính khác theo quy định
của pháp luật để hỗ trợ các hoạt động tại Kế hoạch.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng
Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, người đứng đầu
cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam;
- Các Bệnh viện: Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, 103;
- Các Trường Đại học: Bách Khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân,
Y Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Quốc gia thành phố Hồ Chí
Minh;
- Các Học viện: Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hành chính
quốc gia;
- Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập;
- Hiệp hội In Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các
Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, PL;
- HĐTV cải cách TTHC;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính
phủ)

STT
I

NỘI DUNG

CƠ QUAN THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;

1.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
xuất khẩu thủy sản từ giai
Bộ Nông nghiệp và
đoạn nuôi trồng, khai
Phát triển nông thôn
thác, nhập khẩu nguyên
liệu, chế biến đến xuất
khẩu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn cải cách thủ
tục hành chính (CCTTHC);
- Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam.
- Bộ Tài chính;

2.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
sản xuất, kinh doanh động
Bộ Nông nghiệp và
vật, sản phẩm động vật
Phát triển nông thôn
trên cạn từ khi nuôi/sử
dụng con giống đến phân
phối, xuất khẩu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam.
- Bộ Khoa học và Công nghệ;

3.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
công nhận giống, sản
phẩm vật tư nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và
mới, tiến bộ khoa học kỹ
Phát triển nông thôn
thuật từ khi sản xuất hoặc
nhập khẩu để khảo
nghiệm, thử nghiệm, phân
tích đến khi công nhận.

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- Trung ương Hội Nông dân Việt

Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam.
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
Bộ Thông tin và
hoạt động của các cơ sở Truyền thông
in.

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- Hiệp hội In Việt Nam.

5.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh
từ khi có quyết định thành
Bộ Y tế
lập hoặc giấy đăng ký
kinh doanh hoặc giấy
chứng nhận đầu tư đến
khi đi vào hoạt động.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;

6.

Nhóm thủ tục, quy định
liên quan đến khám, chữa Bộ Y tế
bệnh cho người dân.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- Các bệnh viện: Bạch Mai, Việt
Đức, Chợ Rẫy, 103;
- Trường Đại học Y Hà Nội.
- Bộ Tư pháp;

7.

Nhóm thủ tục, quy định
liên quan đến tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào
đào tạo đại học và sau đại tạo
học.

- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh;
- Học viện Hành chính quốc gia;

- Đại học quốc gia Hà Nội;
- Đại học quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh;
- Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội;
- Trường Đại học Kinh tế quốc
dân;
- Hiệp hội các trường đại học và
cao đẳng Việt Nam.

8.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
- Bộ Tài chính;
chế độ ưu đãi về giáo dục
đối với người có công với Bộ Lao động - Thương
- Bộ Tư pháp;
cách mạng và con của họ binh và Xã hội
đang học tại các cơ sở
- Ủy ban Dân tộc;
giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;

9.

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
quản lý biên giới trong
Bộ Quốc phòng
xuất cảnh, nhập cảnh tại
cửa khẩu cảng biển và cửa
khẩu biên giới đất liền.

- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh, trật
10.
Bộ Công an
tự đối với các ngành nghề
kinh doanh có điều kiện
thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Công an.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
tuyển dụng, nâng ngạch
11. đối với công chức; tuyển Bộ Nội vụ
dụng, nâng ngạch, bổ
nhiệm, đề bạt đối với viên
chức.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.

Nhóm thủ tục hành chính,
12. quy định liên quan đến lý Bộ Tư pháp
lịch tư pháp.
Nhóm thủ tục hành chính,
quy định liên quan đến
13. yêu cầu nộp bản sao giấy Bộ Tư pháp
tờ có công chứng, chứng
thực.

- Bộ Công an;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC.

II

NHÓM NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN RÀ SOÁT, CHUẨN HÓA VÀ CÔNG
KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Rà soát, chuẩn hóa, công
bố, công khai thủ tục hành
- Các Bộ, ngành;
chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý và thẩm
- Ủy ban nhân dân các Bộ Tư pháp.
quyền giải quyết của Bộ,
tỉnh, thành phố trực
ngành, địa phương trên
thuộc Trung ương.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về
thủ tục hành chính.

2.

Niêm yết đầy đủ các thủ
tục hành chính được giải
quyết tại nơi tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành
chính.

- Các Bộ, ngành;
- Ủy ban nhân dân các Bộ Tư pháp.
tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.

