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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĨNH THẠNH 

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

 
Số:         /QĐ-UBND Vĩnh Thạnh, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  

và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về 
kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 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; 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 
và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 
trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Theo phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quản lý, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung 
nhiệm vụ của Kế hoạch được ban hành tại Quyết định này. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đầu mối giúp UBND huyện 
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan 
tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;  

- VP UBND tỉnh (Phòng KSTTHC);  
- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, K6. 

 Lê Văn Đẩu 
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KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH THẠNH 

(Ban hành theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) 
 

 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì thực hiện 
Cơ quan 

phối hợp thực hiện 
Kết quả 
công việc 

Thời gian  

I. CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1 

Trình Chủ tịch UBND huyện công 
khai danh mục TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý đảm bảo theo quy 
định 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 

huyện 

Quyết định của Chủ tịch 
UBND huyện 

Sau khi có quyết 
định công bố 
TTHC của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

2 
Công khai TTHC trên Trang thông tin 
điện tử huyện 

Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 

huyện 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

Dữ liệu TTHC tại Trang thông 
tin điện tử huyện được đồng 
bộ, thống nhất với dữ liệu 
TTHC tại Cổng dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh 

Thường xuyên 

3 
Công khai TTHC tại Bộ phận Một 
cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định 

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, thị 
trấn. 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

- Niêm yết quyết định của Thủ 
trưởng đơn vị về việc công khai 
danh mục TTHC thực hiện theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông được tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp 
huyện, cấp xã. 

Thường xuyên 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì thực hiện 
Cơ quan 

phối hợp thực hiện 
Kết quả 
công việc 

Thời gian  

- Thực hiện các nội dung công 
khai theo quy định tại Điều 14 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

II. THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC 

1 
Ban hành và tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá 
TTHC trên địa bàn huyện năm 2020 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn 

- Kế hoạch của UBND huyện; 

- Báo cáo của UBND huyện 

- Ban hành kế hoạch: 
Quý I; 

- Thực hiện: Từ 
tháng 01/2020 đến 
tháng 9/2020. 

III. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ TTHC 

1 

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
về quy định hành chính theo quy 
định 

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn; 

- Bộ phận Một 
cửa cấp huyện; 
cấp xã. 

 

Niêm yết công khai địa chỉ 
tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, cơ quan tiếp 
nhận và giải quyết công việc 

Thường xuyên 

2 

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân về quy 
định hành chính (bao gồm vận 
hành, khai thác hệ thống thông tin 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

- Các cơ quan 
chuyên môn 
thuộc huyện; 

- UBND các xã, 

Phản ánh, kiến nghị được 
tiếp nhận, phân loại, chuyển 
xử lý theo quy định; đôn 
đốc, kiểm tra và kịp thời báo 
cáo UBND huyện về kết quả 

Thường xuyên 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì thực hiện 
Cơ quan 

phối hợp thực hiện 
Kết quả 
công việc 

Thời gian  

nghị) thị trấn; 

- Các cơ quan có 
liên quan. 

xử lý phản ánh, kiến nghị 

IV. THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 
TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

1 

Rà soát,  niêm yết các quy trình nội bộ 
giải quyết đối với 100% TTHC thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp 
huyện, cấp xã. 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

- Các cơ quan 
chuyên môn 
thuộc huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn; 

- Các cơ quan có 
liên quan. 

Công khai quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC tại Bộ phận Một 
cửa cấp huyện, cấp xã 

Thường xuyên  

2 

Có giải pháp cụ thể để tăng cường việc 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, đơn vị trên Cổng 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn; 

 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

Giải pháp, sáng kiến của các cơ 
quan, đơn vị làm tăng số lượng 
hồ sơ TTHC được xử lý trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 

Thường xuyên 

3 

Thực hiện việc vận hành, sử dụng phần 
mềm một cửa điện tử (VNPT Igate) 
trong giải quyết TTHC đúng quy định 
tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
24/8/2018 của Chính phủ. 

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn. 

- Văn phòng 
HĐND và UBND 
huyện; 

- VNPT Bình 
Định. 

100% hồ sơ TTHC thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông được tiếp nhận, xử lý 
thông qua phần mềm một cửa 
điện tử. 

Thường xuyên 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì thực hiện 
Cơ quan 

phối hợp thực hiện 
Kết quả 
công việc 

Thời gian  

 

4 

Rà soát, đầu tư mua sắm trang thiết bị, 
máy móc và sửa chữa trụ sở của Bộ 
phận Một cửa đảm bảo theo quy định 
tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

- Văn phòng 
HĐND và UBND 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn. 

Các cơ quan liên 
quan. 

Bộ phận Một cửa cấp huyện, 
cấp xã được hoàn thiện theo 
đúng quy định 

Trước Quý II/2020 

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC VÀ GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT 
CỬA LIÊN THÔNG 

1 

Thực hiện chế độ Báo cáo về hoạt 
động kiểm soát TTHC và giải quyết 
TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông 

- Cơ quan tỉnh đóng 
trên địa bàn huyện; 

- Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
huyện; 

- UBND các xã, thị 
trấn. 

- Văn phòng 
HĐND và UBND 
huyện; 

- Các cơ quan có 
liên quan. 

Báo cáo tình hình và kết quả 
thực hiện kiểm soát TTHC và 
giải quyết TTHC theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông 

Thực hiện theo 
Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP 
ngày 31/10/2017 
của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng 
Chính phủ; Công 
văn số 901/UBND-
KSTT ngày 
28/02/2018 của 
Chủ tịch UBND 
tỉnh và Công văn số 
132/UBND-VP 
ngày 06/3/2018 của 
Chủ tịch UBND 
huyện và đột xuất 
theo yêu cầu của 
cơ quan cấp trên. 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan 

chủ trì thực hiện 
Cơ quan 

phối hợp thực hiện 
Kết quả 
công việc 

Thời gian  

2 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về hoạt động cải cách thủ tục 
hành chính, kiểm soát TTHC và giải 
quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trên địa bàn huyện 
trên các phương tiện truyền thông, 
Trang thông tin đện tử huyện, Đài 
phát thanh huyện, xã 

- Trung tâm Văn 
hóa – Thông tin – 
Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị 
trấn. 

- Văn phòng 
HĐND và UBND 
huyện; 

- Phòng Văn hóa 
và Thông tin 
huyện. 

- Phát thanh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; 

- Tin, bài viết trên Trang 
Thông tin điện tử huyện 

- Các hình thức khác có liên 
quan. 

Trong năm 

3 

Tổ chức, khảo sát đánh giá mức độ 
hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với 
kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận 
Một cửa cấp huyện, cấp xã 

- Văn phòng 
HĐND và UBND 
huyện; 

- UBND các xã, 
thị trấn. 

Các cơ quan, đơn 
vị liên quan 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh 
giá mức độ hài lòng thông qua 
phần mềm hoặc phiếu khảo 
sát. 

Thường xuyên 
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