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V/v triển khai thực hiện có hiệu 

quả cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ 

phận Một cửa cấp huyện 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về việc giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) theo cơ chế “4 tại chỗ” tại bộ phận một cửa các cấp1, theo đó 

từ quí II năm 2019 tại bộ phận một cửa cấp huyện phải triển khai tối thiểu đạt 50% 

TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 

quả. Tuy nhiên qua theo dõi đến nay vẫn còn 03 huyện triển khai chưa đạt tỷ lệ nêu 

trên gồm UBND các huyện: Hữu Lũng, Tràng Định và Lộc Bình; bên cạnh đó công 

tác triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, chưa thống nhất. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

1. Tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ điều 

kiện để tổ chức thực hiện “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa, bảo đảm đạt tối thiểu từ 

50% trở lên số TTHC theo quy định. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, thẩm định, giải 

quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện: về nội dung này, ngày 

01/6/2021 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 03/PA-VP về tổ chức 

thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đề nghị các huyện, thành 

phố tham khảo và vận dụng thực hiện phù hợp tại đơn vị mình. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện./. 

(gửi kèm theo Phương án số 03/PA-VP và các văn bản liên quan trên I-office) 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  

  THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 

                                                           

1 Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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; 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; Công văn số 68/UBND-TTPVHCC ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông. 
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