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KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ 

tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
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phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ 

và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính 

phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong Hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND  ngày 13 tháng 01 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch Kiểm 

soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 a) Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tối đa 

các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cắt giảm thời hạn giải quyết 

TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tổ 

chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ 

phận một cửa các cấp. 

 b) Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết TTHC, đẩy 

mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 tạo điều kiện thuận lợi cho các 

tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. 

 c) Thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục 

hành chính. 

 d) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp  nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) các cấp. 
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 e) Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Hệ 

thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. 

 2. Yêu cầu 

a) Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

theo quy định; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm, nâng cao chỉ 

số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp. 

b) Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực 

hiện và dự kiến sản phẩm. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Có phụ lục kèm theo) 

- Kịp thời công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

cấp chính quyền trên địa bàn huyện; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều 

hình thức thiết thực và thích hợp để tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, dễ hiểu 

và dễ thực hiện.  

- Thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC 

trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện cắt giảm thời hạn 

giải quyết TTHC. 

- Cập nhật kịp thời thông tin TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị 

trấn. 

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Hệ 

thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 

chức, cá nhân về quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, trên Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. 

Tuyên truyền, phổ biến để người dân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện các hình 

thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, đặc biệt là hình thức phản ánh, 

kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ:  https://pakn.dichvucong.gov.vn. và trên trang kết nối 

cao bằng tại địa chỉ ketnoi.caobang.gov.vn 

- Tiếp tục triển khai 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. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 

https://pakn.dichvucong.gov.vn/
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468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại 

Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ 

công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường cơ sở 

vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa để đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soátTTHC; triển 

khai có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện, cấp xã; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin, dữ 

liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ 

thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh do ngân sách 

Nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, đạt 

hiệu quả nội dung Kế hoạch này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành 

chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử năm 2023  tại đơn vị; thực hiện báo cáo định kỳ 

tình hình và kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất đúng quy định. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

Tham mưu cho UBND huyện đảm bảo kinh phí từ ngân sách Nhà nước để 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 
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4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch này 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

* Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Bộ 

phận Một cửa huyện) để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. 

 Trên đây là Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQCM thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH-TT; Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nông Văn Bộ 
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