
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Số: 4980 /VP-KSTT     Lạng Sơn, ngày  13  tháng 12  năm 2018 

 V/v hướng dẫn xây dựng dự thảo  
quyết định công bố danh mục TTHC  
theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

 
Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 
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;  

Kể từ ngày 06/01/2019 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực thi hành,  
theo đó Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh phải được 
bổ sung đầy đủ căn cứ pháp lý và các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng 
hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục 
hành chính cụ thể như sau: 

1. Dự thảo Quyết định công bố 

Tại phần căn cứ pháp lý bổ sung 02 văn bản :  

- 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 Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 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. 

2. Dự thảo danh mục thủ tục hành chính, nội dung cụ thể của thủ tục 
hành chính  

2.1. Đối với Quyết định công bố thủ tục hành chính (thủ tục hành chính do 
địa phương ban hành): Tại phần Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính bổ sung 
rõ ràng về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong nội dung "Trình tự thực 
hiện". 

2.2. Đối với Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (thủ tục 
hành chính do Trung ương ban hành): Tại cột địa điểm thực hiện, bổ sung rõ 
ràng, cụ thể về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp quy định tại 
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Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ghi rõ: Không thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa  

Trường hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc thông qua 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Bổ sung cột cách thức 
thực hiện trong danh mục thủ tục hành chính. 

3. Thời điểm thực hiện xây dựng hồ sơ trình công bố theo quy định 
mới 

Đối với các thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sau thời 
điểm trình công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận 
Một cửa (sau ngày 12/12/2018): Đề nghị các cơ quan xây dựng hồ sơ trình Chủ 
tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Công 
văn này.  

(Có file điện tử mẫu trình công bố danh mục TTHC kèm theo trên eOffice). 

4. Xây dựng hồ sơ trình công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông 

Ngay sau khi nhận được Quyết định công bố nhóm thủ tục hành chính liên 
thông của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc sau khi có văn bản của 
cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quy định về thực hiện liên thông nhóm thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây 
dựng hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo đúng quy định về công bố 
thủ tục hành chính.  

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan triển khai, thực 
hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- UBND các huyện, TP (phối hợp); 
- C, PVP, các phòng, đơn vị thuộc VP; 
  TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

  Phạm Hùng Trường 
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