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Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

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 thủ tục hành 
chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về 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; Kế hoạch số 
71/KH-STP ngày 24/12/2019 của Sở Tư pháp về hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, để công tác kiểm 
soát TTHC tại Sở Tư pháp đạt hiệu quả, góp phần nâng cao điểm chỉ số cải cách 
TTHC của tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các 
nội dung sau:  

1. Về việc xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC 
theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

1.1. Dự thảo Quyết định công bố 

Tại phần căn cứ pháp lý bổ sung 02 văn bản:  

- 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;  

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về 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 TTHC. 

1.2. Dự thảo danh mục TTHC, nội dung cụ thể của TTHC 

- Đối với Quyết định công bố TTHC (TTHC do địa phương ban hành): 
Tại phần Nội dung cụ thể của TTHC bổ sung rõ về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và 
trả kết quả trong "Trình tự thực hiện". 

- Đối với Quyết định công bố danh mục TTHC (TTHC do Trung ương 
ban hành): Tại cột địa điểm thực hiện, bổ sung rõ ràng, cụ thể về cơ quan, đơn vị 
tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ghi rõ: Không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa. 
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Trường hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc thông qua 
dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Bổ sung cột cách thức thực hiện 
trong danh mục TTHC. 

(Gửi kèm theo mẫu trình công bố danh mục TTHC) 

1.3. Về thời hạn xây dựng hồ sơ trình công bố 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 
của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-
CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát TTHC; Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát TTHC và Chương II Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP: Quyết định công bố TTHC; Quyết định công bố danh mục TTHC phải 
được ban hành chậm nhất trước 05 (năm) ngày tính đến ngày văn bản quy 
phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành. 

1.4. Xây dựng hồ sơ trình công bố nhóm TTHC liên thông 

Ngay sau khi nhận được Quyết định công bố nhóm TTHC liên thông của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc sau khi có văn bản của cơ quan 
có thẩm quyền quy định về thực hiện liên thông nhóm TTHC trên địa bàn tỉnh 
về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, 
các phòng, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng hồ sơ, trình Chủ tịch UBND 
tỉnh công bố theo đúng quy định về công bố TTHC. 

2. Về việc thực hiện công khai TTHC 

Thực hiện kịp thời, đảm bảo TTHC được công khai đúng ngày Quyết định 
công bố có hiệu lực thi hành; không công khai các TTHC đã hết hiệu lực thi 
hành. Việc công khai TTHC phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các TTHC 
và bộ phận tạo thành TTHC theo Quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với TTHC trong Quyết định công bố danh mục 
TTHC theo đúng quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; 
Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Chương III Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP. 

Chủ động cung cấp và in đầy đủ danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của phòng, đơn vị đã được công Chủ tịch UBND tỉnh công bố 
thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Khi TTHC có thay 
đổi, đề nghị các phòng, đơn vị khẩn trương cung cấp đầy đủ nội dung của TTHC 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc thông báo tên TTHC bị bãi bỏ để Trung 
tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai được chính xác. 

3. Việc giải quyết TTHC 

Các phòng, đơn vị và công chức được phân công thực hiện TTHC thực 
hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Điều 18 và Điều 
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20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện, thời 
hạn giải quyết, phí, lệ phí... theo đúng nội dung TTHC được công bố tại các 
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực thi hành.  

Tuân thủ việc sử dụng biểu mẫu, sổ sách, cách ghi chép, sử dụng các loại 
biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ sổ sách theo đúng quy định tại Điều 9, 
Điều 10 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi bằng 
văn bản và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó có nêu rõ lý do đối với các hồ sơ 
trễ hẹn.  

Công chức của Sở biệt phái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở theo dõi chặt chẽ đối với các hồ 
sơ trễ hẹn và thực hiện báo cáo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC vào thứ 6 hàng tuần về Sở Tư pháp để quản lý việc giải quyết TTHC theo 
đúng quy định. 

4. Việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC 

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá TTHC theo quy định 
tại Chương V Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, Chương V 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và theo Đề án cải cách TTHC, Kế hoạch rà soát, 
đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh. Các biểu mẫu rà 
soát, đánh giá đối với từng TTHC theo lĩnh vực phải đảm bảo có nghiên cứu, rà 
soát, đối chiếu với nội dung TTHC, tính toán chính xác và báo cáo việc thực 
hiện rà soát, đánh giá TTHC bảo đảm thời hạn theo đúng quy định tại Kế hoạch. 

Trên đây là hướng dẫn đối với một số nội dung công tác kiểm soát TTHC, 
đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện để nâng cao chất 
lượng hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở Tư pháp./. 
 

Nơi nhận:                                        
- Như trên;  
- VP UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Quang Hưng 
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