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Lạng Sơn, ngày  19  tháng 6 năm 2018 

V/v triển khai thực hiện  
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

 

 
   Kính gửi:  
     - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
     - Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

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 (TTHC), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ 
ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở 
Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên 
địa bàn tỉnh ngay sau khi có Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ, 
trình UBND tỉnh ban hành trong quý III năm 2018.  

2. Các sở, ban, ngành tỉnh 

- Tổ chức quán triệt và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị theo quy trình quy định tại Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 21/6/2018 cho đến khi tỉnh thành lập 
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.  

- Rà soát, lựa chọn và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC (thuộc thẩm quyền giải quyết, 
phạm vi quản lý tính đến hết tháng 6/2018) tiếp nhận và không tiếp nhận tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 37 Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP; hoàn thành trong quý III năm 2018.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc cụ thể nội dung này. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp 
huyện; tổ chức quán triệt và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
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trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP kể từ ngày 21/6/2018. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã ban hành Quy chế tổ 
chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã; thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết TTHC cấp xã. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 
các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh, 
- Các Phòng CV, Phòng HC-QT; 
  Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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