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Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC) theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ đã được một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng nội dung và thời 

gian quy định đã làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu, phục vụ công tác báo cáo 

cho Văn phòng Chính phủ và chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh. 

Để thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới, Văn phòng 

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại Chương VIII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị các cơ quan, đơn vị báo thêm các nội dung theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 

ban hành kèm theo Công văn này. 

Công văn này thay thế Công văn số 46/VP-KSTTHC ngày 25/01/2018  và Công 

văn số 155/VP-KSTTHC ngày 14/3/2019  của Văn phòng UBND tỉnh về Báo cáo công 

tác kiểm soát TTHC và tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC. 

Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 
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Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 106 /VP-KSTTHC       Quảng Trị, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

V/v báo cáo công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính và tình hình 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 

 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-huong-dan-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-van-phong-chinh-60034/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/nghi-dinh-so-61-2018-nd-cp-ve-viec-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-do-chinh-phu-ban-hanh-55013/
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Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH CÔNG KHAI, GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số  106 /VP-KSTTHC ngày   04/03/2020 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

STT Tên cơ quan, đơn 

vị/Bộ phận một 

cửa cấp huyện/Bộ 

phận một cửa cấp 

xã 

Công khai TTHC 

tại nơi tiếp nhận, 

giải quyết TTHC 

(đầy đủ, đúng quy 

đinh/không đầy đủ, 

không đúng quy 

định) 

Công khai TTHC 

trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan, 

đơn vị 

(đầy đủ, đúng quy 

đinh/không đầy đủ, 

không đúng quy định) 

Tỷ lệ (%) TTHC 

tiếp nhận, trả kết 

quả tại Bộ phận 

một cửa so với 

tổng số TTHC 

được công bố. 

Số lượng TTHC 

tiếp nhận trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh, của 

Bộ, ngành 

Số lượng TTHC 

theo ngành dọc 

thực hiện tại Bộ 

phận một cửa 

cấp huyện và cấp 

xã 

Thực hiện xin lỗi  

tổ chức, cá nhân 

khi có hồ sơ trễ 

hẹn (số phiếu xin 

lỗi/ số hồ sơ trễ 

hẹn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, 

BQL Khu kinh tế 

      

2 
Bộ phận một cửa 

cấp huyện 

      

3 
Bộ phận một cửa 

cấp xã 

      

        

 

Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu: 

- Cột 2: Các cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC báo cáo thì ghi tên cơ quan đơn vị mình; UBND cấp huyện ghi kết quả tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện, tổng hợp kết quả của UBND cấp xã thành một dòng riêng. 

 - Cột 3: Các quan chuyên môn cấp tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện thống kê theo mẫu; UBND cấp huyện tổng hợp  theo 

tỷ lệ % số đơn vị cấp xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định hoặc không thực hiện đầy đủ theo quy định. 

- Cột 4: Chỉ áp dụng đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện. 

- Cột 5: Các quan chuyên môn cấp tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện thống kê theo mẫu; UBND cấp huyện tổng hợp tỷ lệ 

% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa. 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG CÙNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Công văn số  106 /VP-KSTTHC ngày   04/03/2020 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

 

STT 

Tên thủ tục hành chính/Mã số TTHC 

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả 

 

Cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

2. Thủ tục hành chính cấp huyện 

 

STT 

Tên thủ tục hành chính/Mã số TTHC 

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả 

 

Cơ quan tham gia giải quyết TTHC 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Ghi chú: Phụ lục 2 chỉ thực hiện đối với báo cáo hàng  năm 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG  

GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN 

(Ban hành kèm theo Công văn số  106 /VP-KSTTHC ngày   04/03/2020 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính/Mã số TTHC 

 

Nơi tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

 

Cơ quan tham gia giải quyết TTHC Cấp thực hiện 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

1.  
 

      

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Ghi chú:  

- TTHC có liên thông đến cấp nào thì đánh dấu (x) vào cấp tương ứng đối với TTHC đó. 

- Phụ lục 3 chỉ thực hiện đối với báo cáo hàng năm. 
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