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

   
       Số: 4687  /VP-KSTT  Lạng Sơn, ngày  12  tháng 11 năm 2019 
 

V/v hướng dẫn xây dựng dự thảo 
quyết định công bố và phê duyệt 

quy trình nội bộ thực hiện giải quyết 
TTHC theo cơ chế một cửa. 

   

     Kính gửi: 
 - Công an tỉnh; 
 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
 - Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

             

Thực hiện Công văn số 1153/UBND-KSTT ngày 30/10/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019  
của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị xây 
dựng dự thảo quyết định công bố và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa như sau: 

1. Căn cứ vào danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg 
ngày 07/10/2019 về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ  
phận Tiếp nhận và Trả  kết quả  giải quyết thủ  tục hành chính cấp huyện, cấp xã  
(gọi chung là Bộ phận Một cửa các cấp); các đơn vị xây dựng Danh mục TTHC 
và quy trình nội bộ đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước ngày 30/11/2019. 

a) Đối với Danh mục TTHC: Đề nghị thống kê Danh mục TTHC chính 
xác theo tên và nội dung của từng TTHC đã được Thủ trưởng Bộ, ngành Trung 
ương công bố hoặc công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ: 
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/  

Ví dụ: 

Danh mục “Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số)” tại Quyết định 
số 1291/QĐ-TTg, sẽ  bao gồm 03 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện đã được 
Bộ trưởng Bộ Công an công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cụ thể:  

- Cấp tỉnh gồm: 
+ “Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh”;  
+ “Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh”; 
+ “Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh”. 
- Cấp huyện gồm: 
+ “Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện”;  
+ “Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện”; 
+ “Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện”. 
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b) Đối với nội dung cụ thể của TTHC: Đề nghị thống kê đầy đủ, chính xác 
các bộ phận cấu thành của TTHC theo Quyết định công bố của Thủ trưởng Bộ, 
ngành Trung ương; trong đó bổ sung tên cơ quan và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và 
địa chỉ cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

c) Đối với quy trình nội bộ:  

- Căn cứ vào thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật và trình tự 
thực hiện của từng TTHC để xây dựng các bước thực hiện và phân bổ thời hạn 
thực hiện cho phù hợp. 

- Xác định đúng cơ chế thực hiện TTHC là “một cửa” hay “một cửa liên 
thông” (theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 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) để xây dựng quy trình nội bộ theo cơ chế “một cửa” hay “một 
cửa liên thông” cho chính xác.  

2. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh gồm: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Quyết định công bố và phê duyệt quy trình nội bộ 

(Có mẫu hồ sơ gửi kèm Công văn này). 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 

đúng hướng dẫn và thời hạn trên./.  
                                      

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

 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Hà 
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