
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:          /SNN-TTr
V/v báo cáo việc thực hiện đánh giá tác động 
chính sách, đánh giá tác động TTHC trong đề 
nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày           tháng    12   năm 2022

Kính gửi: Sở Tư pháp

Thực hiện Công văn số 3588/UBND-VP ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương và Công văn số 4769/BTP-VĐCXDPL ngày 29/11/2022 của Bộ Tư pháp 
về việc báo cáo việc thực hiện đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động 
TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL năm 2022, Sở Nông nghiệp và 
PTNT tổng hợp kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành 
chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, cụ thể 
như sau:

1. Kết quả đạt được (thời gian tính từ ngày 15/12/2021 - ngày 14/12/2022)
1.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành
Sở Nông nghiệp và PTNT luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, 

đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật và công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính 
trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý của 
ngành Nông nghiệp. Sở đã ban hành và quán triệt triển khai Kế hoạch số 144/SNN-
TTr ngày 25/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025, năm 2022; Kế 
hoạch số 141/SNN-TTr ngày 26/01/2022 về việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Công 
văn số 152/SNN-TTr ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc dự 
kiến Chương trình xây dựng ban hành VBQPPL năm 2022. Theo đó, chỉ đạo, quán 
triệt người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở thường xuyên 
phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, nắm bắt 
và tổ chức thực hiện, áp dụng đúng các quy định liên quan đến đánh giá tác động 
chính sách và tác động thủ tục hành chính khi tham mưu xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.2. Về đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính 
trong lập đề nghị, soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 
152/SNN-TTr ngày 27/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc dự kiến 
Chương trình xây dựng ban hành VBQPPL năm 2022. Theo đó, năm 2022 Sở Nông 
nghiệp và PTNT dự kiến tham mưu trình UBND tỉnh 02 văn bản quy phạm pháp 
luật. Hiện 02 văn bản QPPL này đã được ban hành và chính thức có hiệu lực thi 
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hành gồm: Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời 
gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục cấp 
giấy phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban 
hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương.

1.3. Nội dung khác
Sở luôn chỉ đạo, quán triệt các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý thực hiện lồng ghép công tác tuyên 
truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến đánh giá tác động chính sách và tác 
động thủ tục hành chính khi tham mưu xây dựng văn bản QPPL trong triển khai các 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chung hàng năm của Sở. 
Thường xuyên cử báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ thực hiện công 
tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc phòng, ban, 
đơn vị tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác 
này do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

1.4. Đánh giá chung
Công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự 

án, dự thảo văn bản QPPL luôn được Sở quan tâm, quán triệt chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện đúng quy định của pháp luật qua đó đảm bảo thực hiện tốt công tác rà soát, 
kiểm tra, tham mưu xây dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 
đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực 
hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thực hiện đánh giá tác 
động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo 
văn bản QPPL, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kịp thời phản 
biện và khắc phục những bất cập của thủ tục hành chính, bảo đảm chỉ duy trì những 
thủ tục thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp theo đúng chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Hệ thống văn bản QPPL những năm gần đây không ngừng được các bộ, ban, 

ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản 
QPPL ở các ngành, lĩnh vực, tuy nhiên các văn bản QPPL vẫn có số lượng lớn, kèm 
theo đó là khối lượng thủ tục hành chính hiện hành từ cấp Trung ương và địa 
phương còn nhiều, cần được tiếp tục rà soát, đánh giá và tiếp tục thực hiện cải cách, 
rút gọn các thủ tục hành chính trong thời gian tới, tiến tới chỉ duy trì những thủ tục 
hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất theo chỉ 
đạo của Đảng, Chính phủ.

Việc lấy ý kiến phản biện doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc 
của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình đánh giá tác động 
chính sách và đánh giá tác động thủ tục hành chính khi đề xuất, xây dựng, dự thảo 
văn bản QPPL của bộ, ngành, địa phương đôi lúc chưa được thực hiện thường xuyên 
và chưa thực sự hiệu quả.
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Một số ban, ngành, đoàn thể và địa phương chưa có sự quan tâm sâu sát, triển 
khai hiệu quả trong công tác đánh giá tác động chính sách và đánh giá tác động thủ 
tục hành chính khi đề xuất, xây dựng, dự thảo văn bản QPPL tại đơn vị. Cán bộ 
pháp chế, cán bộ phụ trách theo dõi, tham mưu xây dựng văn bản QPPL của các sở, 
ngành, địa phương chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, trong khi nhiệm vụ 
chuyên môn nhiều, kỹ năng kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản QPPL còn hạn chế, 
do vậy việc triển khai thực hiện hoạt động này thực tế còn gặp nhiều khó khăn, ảnh 
hưởng tới chất lượng và tiến độ thực hiện.

3. Phương hướng, nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị
3.1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn 

vị trực thuộc sở thường xuyên phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, đặc biệt là cán bộ pháp chế, cán bộ, công chức thực hiện công tác xây 
dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL thường xuyên nghiên 
cứu, nắm bắt và tổ chức thực hiện, áp dụng đúng các quy định liên quan đến đánh 
giá tác động chính sách và tác động thủ tục hành chính khi tham mưu đề xuất, dự 
thảo, xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục 

nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất, dự thảo, xây dựng văn bản 
QPPL thuộc thẩm quyền, chức năng, phạm vi quản lý; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, rà 
soát, xây dựng văn bản QPPL tại các sở, ban, ngành, các địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác 
đánh giá tác động chính sách và tác động thủ tục hành chính khi tham mưu đề xuất, 
dự thảo, xây dựng văn bản QPPL theo quy định. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
các Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo tiền đề 
cho việc triển khai các giải pháp công nghệ hiệu quả phục vụ việc quản lý, giảm 
thiểu thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân trong giải quyết thủ 
tục hành chính, giảm các chi phí tuân thủ pháp luật, cải thiện, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của địa phương.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện đánh giá tác động chính sách, đánh giá 
tác động thủ tục hành chính theo nội dung Công văn số 3588/UBND-VP ngày 
09/12/2022 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Tư pháp tổng hợp, 
báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng



PHỤ LỤC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số:            /SNN-TTr  ngày        tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động
Số lượng TTHC được quy 

định tại văn bản
(sau khi ban hành)

Ghi 
chúSTT

Tên đề nghị xây dựng, dự án/ dự thảo văn 
bản QPPL được đánh giá tác động TTHC

Tổng số 
TTHC 
được 

đánh giá 
tác động

TTHC 
quy 
định 
mới

TTHC 
được sửa 

đổi, bổ 
sung

TTHC 
được bãi 

bỏ

TTHC 
được giữ 
nguyên 
(nếu có)

Tổng số 
TTHC 

được quy 
định

Số, ký hiệu, 
ngày, tháng, năm 

ban hành văn 
bản

Quyết định của UBND cấp tỉnh

1

Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 
30/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các 
hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết 
định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 
năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương

01 0 01 0 09 10

Quyết định số 
11/2022/QĐ-
UBND ngày 
30/9/2022

2 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 
12/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 
ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp 
dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra 
cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy 
rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

0 0 0 0 0 0

Quyết định số 
09/2022/QĐ-
UBND ngày 
12/9/2022
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