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Số:          /UBND-VP 
V/v nâng cao chất lượng hoạt động tại 

Trung tâm GDHC “Một cửa” huyện  

và các xã, thị trấn 

Xuân Trường, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua, hoạt động của Trung tâm GDHC một cửa huyện và các 

xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch hành 

chính của các tổ chức, cá nhân. Các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được 

niêm yết công khai, minh bạch. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC đảm 

bảo đúng quy trình, thời gian. Việc tuyên truyền, vận động người dân nhận kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có sự chuyển biến. Tỷ lệ hồ sơ được 

giải quyết ở mức độ 3,4 đã được nâng lên. Từ ngày 01/7 – 15/8/2020 đã có 165/525 

hồ sơ tiếp nhận được xử lý trực tuyến ở mức độ 3,4… 

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định về 

tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC như: Chưa kịp thời rà soát, cập nhật danh mục 

TTHC mới. Việc tiếp nhận hồ sơ TTHC vẫn còn diễn ra tại phòng chuyên môn không 

qua Trung tâm GDHC một cửa. Một số TTHC khi công dân đến giao dịch cán bộ tiếp 

nhận không thực hiện ghi phiếu hẹn. Nhiều địa phương chưa kiện toàn bộ phận một 

cửa theo quy định. Việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp xã trên Cổng dichvucong.namdinh.gov.vn kết quả thấp... 

Từ tình trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDHC 

một cửa huyện và các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tăng cường chỉ đạo, quát triệt thực hiện nghiêm 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; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TTVPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; khẩn trương kiện 

toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm giao dịch hành chính 

“Một cửa” theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

2. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của công dân phải được thực 

hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ “dichvucong.namdinh.gov.vn”, 

tiến tới áp dụng giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trên phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị tuyệt đối không được thực hiện 

việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, 

địa phương nào để xảy ra tình trạng cán bộ một cửa tiệp nhận, trả kết quả hồ sơ 

TTHC tại nơi làm việc khi tổ chức, công dân phản ánh kiến nghị thì Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện.  



3. Chỉ đạo cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một 

cửa nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, 

cập nhật, niêm yết công khai kịp thời các TTHC mới ban hành, đồng thời kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Việc tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân phải được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời 

gian ghi trong giấy hẹn; tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà cho các tổ chức, 

cá nhân khi đến giao dịch; tổng hợp phí, lệ phí đã thu và nộp theo đúng chế độ 

quản lý tài chính hiện hành. Triển khai thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích, tiếp 

tục tuyên truyền, vận động tổ chức và công dân nhận kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ Bưu chính công ích. Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản 

ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Trung tâm GDHC một cửa huyện và các 

xã, thị trấn (theo mẫu gửi kèm).  

4. Thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả giải quyết TTHC về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) theo quy định, cụ thể như sau: 

+ Đối với báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng: (Số liệu thực tế được 

tính từ ngày 15 của tháng trước đến ngày 15 của tháng sau). 

+ Báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý: (Số liệu thực tế của 

báo cáo quý được tính từ ngày mùng 01 của tháng đầu quý đến hết ngày 15 của 

tháng cuối quý, số liệu thực tế của 15 ngày của tháng cuối quý được cộng dồn vào 

quý tiếp theo). 

+ Báo cáo năm gửi trước ngày 20/12 của năm: (Số liệu thực tế được tính từ 

ngày 01/01 đến hết ngày 15/12 hàng năm, số liệu thực tế 15 ngày cuối tháng 12 

được cộng dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo). 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chế độ trực của cán bộ, công chức các cơ quan có liên quan tại 

Trung tâm GDHC “Một cửa” huyện; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tích cực 

triển khai áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và thực hiện việc tiếp nhận, 

trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức 

và công dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

Vũ Tuấn Dương 
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