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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số:  3060 /UBND-KSTT 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của  

Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 

lượng giải quyết thủ tục hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Đức Thọ, ngày  26 tháng 11 năm 2018 

 
  Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Trung tâm hành chính công huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa 

phương; Công văn số 7349/UBND-KSTT ngày 22/11/2018 của UBND Hà Tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Giám 

đốc Trung Tâm hành chính công huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018. Chủ động 

triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 2465/UBND-KSTT 

ngày 04/10/2018 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch 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 thủ tục hành chính. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo việc 

thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử; kịp thời chấn chỉnh 

việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, hạn chế 

tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục nguyên nhân 

để tình trạng quá hạn, chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 

nghiệp; thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra 

tình trạng quá hạn, chậm trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Kiện toàn Bộ phận một cửa cấp xã, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có 

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trực tại Bộ phận Một để hướng dẫn, tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư trang thiết bị cho 

Bộ phận Một cửa đảm bảo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết 

thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tham gia kiểm soát 

hoạt động của Bộ phận Một cửa để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong thực 
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hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số, gửi nhận hồ sơ điện tử giữa các cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 

doanh nghiệp. 

- Ứng dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính như: 

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến (dvcductho.hatinh.gov.vn); Quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc (hscv.hatinh.gov.vn); trong đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn phải tham gia quy trình giải 

quyết TTHC trên hệ thống phần mềm; đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính 

khi tiếp nhận, trả kết quả đều phải cập nhật, kết thúc qua phần mềm và không để 

tình trạng đã trả kết quả bản giấy nhưng không kết thúc trên phần mềm điện tử của 

tỉnh. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, 

doanh nghiệp về dịch vụ công mức độ 3, 4 để người dân, doanh nghiệp dễ dàng 

tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

- Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, công khai, minh bạch thông tin về thủ tục 

hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm túc xử lý các phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Kịp thời động viên, 

khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ 

tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có 

hành vi vi phạp quy định. 

2. Phòng Nội vụ. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đo lường 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên địa bàn 

huyện phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm 

theo quy định. 

3.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể  

Tham gia tuyên truyền, phổ biến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành 

chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Văn Hoá thông tin  

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông huyện tích cực phổ biến, 

tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính để các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân biết thực hiện. 

5. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, 

giao tiếp, làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức 

tại Bộ phận một cửa. 
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- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình 

thực hiện nội dung Văn bản này và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện và UBND tỉnh về kết quả triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Phòng KSTTHC – Văn phòng UBND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 
- Chánh,phó Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, KSTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

  

 
 

Võ Công Hàm   
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