
 

              Kính gửi:  
                           - Sở Công Thương; 
         - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
         - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được văn bản đề nghị thẩm định các dự thảo 
Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 
hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Công 
văn số 654/SCT-VP ngày 13/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
tại Công văn số 824/SNN-VP ngày 03/7/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại 259/BQLKKTCK-VP ngày 20/6/2018; sau khi 
xem xét, Văn phòng UBND có ý kiến như sau: 

Các văn bản đề nghị thẩm định của các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Quyết 
định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại 
cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 1494/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành Quyết định thực hiện tại 
các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tuy nhiên, từ ngày 21/6/2018, 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 TTHC có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP thì Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg hết hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Nghị định 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực. Quyết định số 
1494/QĐ-UBND có căn cứ pháp lý chính là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg đã 
không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
thì Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm “Công bố danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan có thẩm quyền 
cùng cấp và thuộc thẩm quyền của cấp này giao cho cấp khác tiếp nhận hồ sơ; 
danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 
cấp tỉnh”. 

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 550/UBND-KSTT 
về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ, trong đó có nội dung yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh: “Rà soát, lựa 
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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”. 

Để việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thống nhất, phù hợp 
với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị 
các cơ quan nghiên cứu, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 
văn số 550/UBND-KSTT./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CV; 
- Lưu: VT, KSTT(HTHT). 
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