
 

 

  

 

Kính gửi: 

    - Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

    - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại 

Khoản 9 Điều 19 quy định: “Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn 

chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 

hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi 

tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn…”. 

 Để triển khai thực hiện quy định này, Văn phòng UBND tỉnh đã dự thảo 

quyết định quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh (có dự thảo kèm theo). Quy định này cũng quy 

định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện TTHC liên thông trễ 

hẹn và lấy kết quả của việc trễ hẹn này chấm điểm cải cách hành chính cũng như 

xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan đơn vị. 

 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về dự 

thảo và gửi văn bản về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/5/2020 (đồng thời 

gửi bản điện tử vào địa chỉ: phongkstthc@quangtri.gov.vn) để Văn phòng UBND 

tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CVP và các PVP; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- CV khối NC-TH; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 
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Lê Hữu Phước 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

 

Số:  266 /VP-KSTTHC 
V/v tham gia ý kiến dự thảo quyết 

định quy định trách nhiệm công 

khai xin lỗi trong giải quyết TTHC 

cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị, ngày 20  tháng 5 năm 2020 
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