
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số: 3054/VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày 26 tháng 7 năm 2019 
 

V/v tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ 

       Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

              
Để tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và 

trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (hay còn gọi là “4 tại chỗ”) bảo đảm đạt tỷ lệ tối 
thiểu từ 20% trở lên đối với thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, 50% đối với 
TTHC cấp huyện, 100% TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 và Kế 
hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh 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 TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng 
UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của cấp 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện; TTHC có quy trình giải quyết, 
thành phần hồ sơ đơn giản, thời hạn giải quyết trong ngày hoặc dưới 3 ngày… 
để đưa ra thực hiện “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa (UBND tỉnh đã chỉ đạo rà 
soát tại Công văn số 471/UBND-KSTT ngày 28/5/2019). 

Danh mục TTHC thực hiện “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa gửi về Văn 
phòng UBND tỉnh trước ngày 09/8/2019 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt. 

2. Các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện “4 tại chỗ” khẩn trương làm 
thủ tục đăng ký thêm con dấu theo hướng dẫn của Công an tỉnh tại Công văn số 
2695/CAT-PC06 ngày 17/7/2019 (có file điện tử kèm theo trên eOffice). 

2.1. Đối với các cơ quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cho phép sử dụng 
thêm con dấu, gửi Tờ trình xin phép UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019. 

UBND cấp huyện xem xét ban hành Quyết định cho phép các phòng, ban 
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có TTHC thực hiện “4 tại chỗ” sử dụng 
thêm con dấu.  

2.2. Ngay sau khi có văn bản cho phép sử dụng thêm con dấu của cơ quan 
có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi Công an tỉnh để 
làm thủ tục đăng ký thêm con dấu theo hướng dẫn của Công an tỉnh tại Công 
văn số 2695/CAT-PC06 ngày 17/7/2019. 

3. Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để lựa 
chọn, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện theo quy định 
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tại Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện “4 tại chỗ”, cụ thể: 

3.1. TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh có thể ủy quyền cho UBND cấp huyện hoặc cơ quan cơ quan chuyên môn 
thực hiện. 

Lập danh mục, nêu rõ lý do đề nghị ủy quyền trong Tờ trình gửi UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ủy quyền trước ngày 20/8/2019. 

3.2. TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, đơn vị hoặc Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị có thể ủy quyền cho Phòng hoặc Lãnh đạo Phòng, đơn vị 
chuyên môn thực hiện. 

UBND cấp huyện chỉ đạo các Phòng chuyên môn, UBND cấp xã rà soát 
TTHC đề xuất UBND cấp huyện quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã hoặc 
Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện thực hiện. 

 Hoàn thành việc ủy quyền và báo cáo UBND tỉnh trước 30/8/2019. 
4. Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện “4 

tại chỗ” đối với 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Báo cáo kết quả thực hiện trong 
Báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 
 

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- Công an tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
  các phòng: NC, TH, TT PVHCC; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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