
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 1966 /STP-VP 

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

 
Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2019 

V/v thực hiện Nghị định  
số 61/2018/NĐ-CP và  

xây dựng quy trình nội bộ 
trong giải quyết TTHC 

 

 

 

Kính gửi:  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 471/VP-KSTT ngày 28/5/2019 về việc thực hiện 
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định  số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn 
tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị, phòng Tư pháp các huyện, thành 
phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Đối với việc đưa các TTHC ra thực hiện "4 tại chỗ" tại Bộ phận 
Một cửa 

Thực hiện rà soát, lựa chọn, lập danh mục đề xuất các 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… đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 
số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC để đưa ra thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp 
nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa, cụ thể:  

- Các phòng, đơn vị rà soát, đề xuất tối thiểu 20% TTHC tại cấp tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố rà soát, đề xuất tối thiểu 50% 
TTHC tại cấp huyện.   

2. Đối với việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện xây dựng quy trình nội bộ trong 
giải quyết đối với từng TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và 
giải quyết tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa (theo Quyết định số 
2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và các 
Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa của Chủ 
tịch UBND tỉnh tính đến hết ngày 31/5/2019) theo đúng quy định tại Khoản 1, 
Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, cụ thể:  

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp: Thực hiện xây dựng quy 
trình nội bộ trong giải quyết đối với từng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa 
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tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 
phạm vi quản lý của phòng (các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi 
thường nhà nước, cấp phiếu lý lịch tư pháp, quốc tịch, các lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp...);  

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật: 
Thực hiện xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết đối với từng TTHC thực 
hiện theo cơ chế một cửa tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của phòng (các lĩnh vực phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải thương mại, hòa giải ở cơ sở); 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện xây dựng quy trình nội 
bộ trong giải quyết đối với từng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa (lĩnh vực 
trợ giúp pháp lý) thuộc thẩm quyền giải quyết của của đơn vị. 

Riêng đối với các TTHC có thẩm quyền quyết định thuộc UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh, các phòng, đơn vị chỉ xây dựng quy trình nội bộ cụ 
thể đối với các nội dung thực hiện tại Sở; đối với phần thực hiện tại UBND 
tỉnh thì ghi rõ thời hạn giải quyết theo quy định hoặc thời hạn tương ứng đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm đối với bước xem xét, quyết định 
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

(Chi tiết Mẫu quy trình nội bộ tại Phụ lục I gửi kèm theo Công văn này) 

Lưu ý:  

Khi xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết đối với từng TTHC lĩnh 
vực Tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 
ngày 23/11/2018, các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố cần lưu ý các nội dung sau: 

+ Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC cần bảo đảm tính khả thi và 
khoa học trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình đang triển khai và thời hạn giải 
quyết TTHC theo quy định tại các Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Đối với các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt 
giảm thời hạn thì thực hiện theo thời gian đã được cắt giảm theo Quyết định số 
822/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.  

+ Nội dung quy trình phải bảo đảm cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến 
từng phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và có thể hiện lưu đồ quy 
trình các bước theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

+ Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền của cấp 
huyện, cấp xã phải được áp dụng thống nhất đối với tất cả các đơn vị hành chính 
cấp huyện, xã trong toàn tỉnh. 
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+ Đối với TTHC có sự tham gia thực hiện của nhiều cơ quan, nhiều cấp 
chính quyền xây dựng thành Phụ lục riêng - TTHC thực hiện theo cơ chế một 
cửa liên thông (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Công văn này). Các phòng có 
trách nhiệm chủ trì, phối hợp thống nhất với cơ quan có liên quan để xây dựng 
quy trình nội bộ cụ thể của cơ quan, đảm bảo quy trình nội bộ phải được xây 
dựng đầy đủ, rõ ràng, cụ thể.  

3. Đối với việc trình công bố danh mục TTHC 

Kể từ ngày 01/6/2019, khi trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 
TTHC theo quy định (danh mục TTHC mới ban hành; danh mục TTHC sửa đổi, 
bổ sung; danh mục TTHC thay thế), các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm 
xây dựng nội dung quy trình nội bộ trong giải quyết đối với từng TTHC thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải 
quyết của Sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chung trong Quyết định 
công bố danh mục TTHC.  

4. Thời hạn gửi danh mục và hồ sơ quy trình nội bộ  

Các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố lập danh mục đề 
xuất TTHC ra thực hiện "4 tại chỗ" tại Bộ phận Một cửa và xây dựng quy trình 
nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết, chức năng quản lý của 
phòng, đơn vị  gửi về Văn phòng Sở trước ngày 17/6/2019 để tổng hợp, trình 
UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện đúng thời gian và bảo 
đảm chất lượng./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Như trên;  
- VP UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Quang Hưng 
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