
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 1249/BC-SKH&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 12 tháng  8 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Nam Định 

 

  Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 15/KH-SKH&ĐT ngày 06/01/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC năm 2021. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể như sau: 

1. Kết quả rà soát chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính 

theo ngành, lĩnh vực quản lý 

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh 

vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát, công bố các TTHC đối với lĩnh vực đầu tư 

tại Việt Nam. Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo, phân công bộ phận chuyên môn trực 

tiếp làm công tác rà soát, xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp 

thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo đúng quy trình hướng 

dẫn. Kết quả UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (công bố mới 22 TTHC, bãi bỏ 31 TTHC).  

2. Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh 

vực quản lý 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành 

chính nhằm đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý để tham mưu, đề xuất 

cơ quan có thẩm quyền công bố, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành 

chính theo hướng đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá tổ chức 

cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở. Kết quả là: 

Đối với lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, qua quá trình thực hiện giải quyết 

TTHC và rà soát đơn giản hóa TTHC, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND 

tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  xem xét bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao Giấy chứng 
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nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có)”. Bởi đây là các văn bản đã được lưu tại cơ quan cơ 

đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) do đó, có thể xem xét bỏ các lại giấy tờ 

này trong thành phần hồ sơ để giảm bớt thủ tục cho nhà đầu tư. 

          2.2. Danh mục thủ tục hành chính kiến nghị hủy bỏ thuộc lĩnh vực đầu 

tư tại Việt Nam 

  

Stt Tên TTHC 

Nội dung 

đơn giản 

hóa TTHC 

Kiến nghị thực thi 

1 

Thủ tục điều 

chỉnh dự án 

đầu tư theo 

bản án, quyết 

định của tòa 

án, trọng tài 

đối với dự án 

đầu tư đã được 

UBND cấp 

tỉnh chấp 

thuận chủ 

trương đầu tư 

Giảm bớt 

thành phần 

hồ sơ 

Lý do: Thành phần hồ sơ do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp 

Kiến nghị: Giảm bớt thành phần hồ sơ “Bản 

sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định 

chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)” 

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

Việc kiến nghị giảm bớt thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính giúp 

giảm bớt các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp khi phải chuẩn bị hồ sơ.  

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

trọng tâm năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT,VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      

                      Trịnh Văn Hoàng 
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