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

 

Số: 1152/VP-KSTT Lạng Sơn, ngày  28 tháng  3  năm 2019 

V/v đôn đốc thực hiện kiện 
toàn tổ chức, bố trí trụ sở trang 

thiết bị tại Bộ phận Một cửa 

 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày  05/10/2018 của UBND 
tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh;  

Hiện nay, tiến độ thực hiện công tác kiện toàn tổ chức Bộ phận Một 
cửa và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh chậm so với quy định 
(hoàn thành xong trong Quý IV/2018). Tính đến thời điểm hiện tại, Văn 
phòng UBND tỉnh mới nhận được Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa của 
02 huyện (Tràng Định và Bình Gia), Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa 
huyện Tràng Định.  

Để việc thành lập, kiện toàn tổ chức, bố trí trụ sở trang thiết bị tại Bộ 
phận Một cửa tại cấp huyện và cấp xã được triển khai đồng bộ, thống nhất 
trên địa bàn tỉnh và bảo đảm đúng tiến độ, đi vào hoạt động có hiệu quả, Văn 
phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành 
một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa, bố trí người làm 
việc tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP; ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận 
Một cửa theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Thời gian 
hoàn thành trước 15/4/2019.  

Quyết định thành lập, kiện toàn; Quy chế tổ chức và hoạt động gửi về 
Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Bố trí trụ sở (ưu tiên chuyển đổi công năng hoặc nâng cấp, cải tạo trụ 
sở), bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại Điều 13 Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP.  

Thời gian hoàn thành:  
- UBND thành phố xong trước 30/4/2019;   
- UBND các huyện xong trước 30/9/2019. 
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3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã triển khai, thực 
hiện tốt các nội dung nêu trên tại cấp xã. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 
triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, NC, HC-QT, 
  TT TH-CB, TT PVHCC ; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Phạm Hùng Trường
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