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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ và Thông tƣ số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

 

 

 Thực hiện Công văn số 3854/UBND-KSTTHC ngày 09/5/2019 của 
Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 
24/01/2019  và  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. Văn phòng 
UBND tỉnh Sơn La báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tƣ số 01/2018/TT-VPCP ngày 
23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhƣ sau: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác triển khai thực hiện. 

 Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ và Thông tƣ số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 
của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong việc giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mƣu 
cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 26/9/2018 của 
UBND tỉnh để thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tƣớng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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. Công văn số 4729/UBND-
KSTTHC ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tƣ số 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định 
833/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công 
Sơn La thành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La; Quyết định 
812/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 về việc phê duyệt danh sách công chức, viên 
chức đƣợc cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn 
La.  Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 
11/5/2017 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ Hành 
chính công tỉnh với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc giải quyết 
TTHC cho tổ chức, cá nhân. 
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 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để hƣớng dẫn các sở, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tƣ số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 

86/VPUB-HHC ngày 13/02/2019 về việc triển khai Phiếu đánh giá việc giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Công văn số 

214/VPUB-KSTTHC ngày 29/3/2019 về thực hiện công tác kiểm soát và 

công bố công khai Danh mục TTHC theo bộ TTHC mới ban hành. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định đổi tên 

Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả cấp huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP; 

Ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế hoạt động, 

quy chế phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. 

Thƣờng xuyên đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật tiến độ xử lý từng hồ sơ trên 

Phần mềm quản lý để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Phối hợp, 

quản lý  cán bộ đƣợc cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có 

bố trí cán bộ, công chức dự phòng thay thế việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ 

chức, cá nhân tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả các huyện, thành phố. 

Công tác phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân đƣợc 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vƣớng 

mắc trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 

 2. Rà soát, công bố Danh mục thủ tục hành chính và niêm yết công khai 

các thủ tục hành chính 

         Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/18 sở, ban, ngành công bố Danh 

mục TTHC thuộc chức năng quản lý của đơn vị theo Danh mục TTHC của 

Bộ, ngành chủ quản và vẫn tiếp tục rà soát, cập nhật để kịp thời công bố sửa 

đổi, bổ sung ngay khi có văn bản mới từ cấp trên ban hành. 

         Đảm bảo thực hiện việc niêm yết, công khai quy định về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 
công khai theo đúng quy định gồm: Địa điểm nhận và trả kết quả, cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ, thủ tục hồ sơ hành chính, phí lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính. Kịp thời chỉ đạo cập nhật các Quyết định của Chủ tịch UBND 
tỉnh Sơn La trong năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành theo quy định. 

100% TTHC của tỉnh đƣợc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia; niêm 
yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công 
khai tại Cổng dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh, tại Trang thông tin điện tử 
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của các cơ quan, đơn vị, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các 
huyện, thành phố, UBND các xã, phƣờng, thị trấn.  

Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân, tổ 
chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục đƣợc duy trì; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết 
định số 1268/QĐ-UBND về công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt 
động của đƣờng dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp về CCHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, 
ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chánh Văn 
phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Sơn La. Các cơ quan, đơn vị 
đã bố trí bộ phận thƣờng trực tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; 
niêm yết công khai địa chỉ, điện thoại của cơ quan thƣờng trực tiếp nhận phản 
ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức. 

         3. Xây dựng quy trình nội bộ 

         Ngay sau khi có Quyết định công bố Danh mục TTHC, các sở, ban, 

ngành đã nhanh chóng xây dựng quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền 

quản lý phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thẩm định 

trƣớc khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tính đến nay đã có 10/15 sở 

ngành (trừ Văn phòng UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc 

không có TTHC) xây dựng xong quy trình nội bộ và đang thực hiện quy trình 

thẩm định trình Chủ tịch UBND Quyết định phê duyệt để triển khai hoàn 

thiện quy trình điện tử trên phần mềm để thực hiện đúng theo quy định. 

          4. Kết quả giải quyết TTHC và triển khai phiếu đánh giá TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông: 

Sau khi triển khai đến nay, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai Phiếu đánh giá 

việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. 

 Tính đến 31/5/2019 toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 1.026.374 hồ sơ, 

trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 1.023.566 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết: 

2.808 hồ sơ. Trong đó: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận: 

17.360 hồ sơ  thuộc 18/22 sở ngành ( trừ Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc, Thanh 

tra tỉnh không có TTHC giải quyết tại TT Phục vụ HCC). Số hồ sơ đã giải 

quyết:  16.207/17.630 hồ sơ, đạt  93.4% (trong đó trả trƣớc hạn 9.086 hồ sơ 

chiếm 56.1%; trả đúng hạn 6.473 hồ sơ chiếm 39.9%; trả quá hạn 20 hồ sơ 

chiếm 0.1% ; Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 628 hồ sơ chiếm 3.9%). Hồ 

sơ đang giải quyết 1.153 hồ sơ chiếm 6.6%. Riêng Văn phòng UBND tỉnh 

tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 

thực hiện quy trình liên thông từ các sở, ban, ngành, đã tiếp nhận 757 hồ sơ, 

đã giải quyết 727/757 hồ sơ, đạt 96.0%;  trả trƣớc hạn 604 hồ sơ chiếm 

83.1%, đúng hạn 98 hồ sơ chiếm 13.5%, hồ sơ trả lại 25 hồ sơ chiếm 3.4%.  

Hồ sơ đang giải quyết 30 hồ sơ chiếm 4.0% 
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5. Kết quả triển khai cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và 

hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh đã 

ban hành Công văn số 750/UBND-NC ngày 14/3/2019 về việc tham mƣu 

triển khai Đề án Cổng dịch vụ công; Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 

26/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục TTHC đƣợc 

tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La; Kế hoạch 

số 135/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/5/2019 để triển khai Quyết định số 274/QĐ-

TTG ngày 12/3/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ để tích hợp các cổng dịch vụ 

công trực tuyến  tỉnh Sơn La kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ 

đạo việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với  thủ tục hành 

chính dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt dịch vụ Bƣu chính công ích theo 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.  

6. Đánh giá chung 

6.1. Ƣu điểm 

 Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác quán triệt 

Thông tƣ số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ 

về hƣớng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các 

cơ quan ngành dọc thuộc đơn vị mình quản lý. Các sở, ban, ngành đã cử công 

chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 điều 11 Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh cùng với thái độ 

phuc vụ tân tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công 

chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân đến 

liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Các cơ 

quan, đơn vị đã cắt giảm đƣợc tối thiểu 20% thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính dẫn đến việc trả kết quả đến ngƣời dân đƣợc sớm hơn quy định. 

6.2. Hạn chế 

Một số sở, ngành chƣa tích cực, chủ động rà soát cập nhật, đề xuất, 

thống kê, sửa đổi quy trình TTHC cho phù hợp với quy định của pháp luật. 

Vẫn còn một số ít hồ sơ giải quyết chậm so với thời gian quy định. 

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 còn thấp. 

6.3. Nguyên nhân 

 - Một số Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa TTHC còn chƣa khoa 

học, chƣa đồng bộ, thời gian cắt giảm TTHC, thời gian chƣa thống nhất, còn 

giải rác. (mấy tháng lại ra 01 thông tƣ về công bố công khai TTHC của các 
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lĩnh vực khác nhau, do vậy làm cho địa phƣơng bị động khi rà soát, công bố, 

công khai TTHC). 

- Về Công bố, công khai nhóm TTHC liên thông, đến thời điểm hiện tại 
chƣa có Bộ, Ngành nào có văn bản hƣớng dẫn công bố, công khai nhóm, danh 
mục thủ tục hành chính liên thông theo Khoản 2, Điều 4. Thông tƣ số 
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hƣớng dẫn thi 
hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để địa phƣơng có căn 
cứ thực hiện. 

- Kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin cấp huyện, cấp xã (dịch vụ 

Internet) còn chƣa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân khi thực hiện dịch vụ 

công mức độ 3,4; Trình độ sử dụng dịch vụ Internet của ngƣời dân còn hạn 

chế; tâm lý muốn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nộp hồ sơ trực tiếp 

và trận kết quả qua dịch vụ Bƣu chính công ích. 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ  

         Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đƣợc giao theo đúng chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc 
giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ/QĐ-TTg ngày 
08/8/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 
của Thủ tƣớng về nâng cao chất lƣợng giải quyết TTHC tại các Bộ, nghành, 
địa phƣơng; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tƣớng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia và Thông tƣ 01 
ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hƣớng dẫn thi hành một số quy 
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. 

         Tăng cƣờng công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Theo dõi kết quả 

thực hiện; Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, đẩy mạnh hoạt động 

kiểm tra quá trình thực hiện; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ đầy 

đủ, đúng thời gian quy định. 

 III. KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét đề xuất với Chính Phủ chỉ 
đạo các Bộ, Ngành Trung ƣơng (1) ban hành văn bản hƣớng dẫn thực hiện 
việc giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm 
định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp 
tỉnh. (2) Hƣớng dẫn nhóm, danh mục thủ tục hành chính liên thông theo 
Khoản 2, Điều 4. Thông tƣ số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 
phòng Chính phủ hƣớng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP để địa phƣơng có căn cứ thực hiện. 

 2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ thống nhất mẫu biểu 

tổng hợp báo cáo; thời điểm; mốc thời gian báo cáo về công tác Cải cách thủ 

tục hành chính và cải cách hành chính theo quý, 6 tháng, năm để thuận tiện 

cho địa phƣơng báo cáo thống nhất số liệu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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3. Đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và truyền 
thông và các nhà cung cấp phần mềm quản lý hệ thống văn bản trục liên 
thông quốc tích hợp sử dụng dùng chung việc quản lý văn bản, chuyển, gửi 
văn bản điện tử, chữ ký số với phần mềm giải quyết TTHC để tích hợp liên 
thông văn bản và trả kết quả giải quyết TTHC, nhƣ vậy sẽ thuận tiện cho địa 
phƣơng, tự động cập nhật thống nhất dữ liệu quốc gia.… 

4. Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu sửa đổi những bất cập, 
quy định tại Thông tƣ 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ, cụ thể: 

 (1) Việc đánh giá việc giải quyết TTHC bằng Phiếu đánh giá TTHC với 
02 hình thức (bản giấy) và phiếu đánh giá điện tử ứng dụng thực hiện trên hệ 
thống phần mềm một cửa hiện nay đã bộc lộ bất cập: Việc đánh giá trên bản 
giấy, chỉ đƣợc đánh giá khi TTHC đã khách hàng nhận đƣợc kết quả, nhƣng 
kết quả giải quyết TTHC đƣợc trả qua dịch vụ Bƣu chính công ích thì không 
thể lấy phiếu đánh giá, do ngƣời dân chỉ đến nộp hồ sơ, kết quả thì nhận tại 
nhà qua Bƣu chính công ích. Việc đề nghị ngƣời dân gửi Phiếu sẽ phát sinh 
chi phí cho ngƣời dân khi phải tự đánh giá và gửi qua dịch vụ bƣu chính… 

 (2) Biểu mẫu sử dụng trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC có biểu 
chƣa rõ, chƣa phù hợp. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu phiếu 
02) và Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu phiếu 03); hai mẫu phiếu 
này đều có thể sử dụng trong toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Nếu 
quá trình tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, cán bộ một cửa thấy hồ sơ chƣa 
đủ điều kiện thì từ chối tiếp nhận và phát hành mẫu phiếu số 03. Tuy nhiên, 
mẫu phiếu này cũng sẽ đƣợc đơn vị chuyên môn (giải quyết hồ sơ) từ chối khi 
thông qua quá trình giải quyết hồ sơ (qua kiểm tra, xác minh…) thấy hồ sơ 
không đủ điều kiện giải quyết thì từ chối. Nhƣng phần ngƣời ký, ban hành 
mẫu phiếu tại mẫu số 02 thì ghi: NGƢỜI HƢỚNG DẪN; mẫu phiếu 03 lại 
ghi: NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ. Vấn đề chƣa rõ ràng là: NGƢỜI HƢỚNG 
DẪN, và NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ là một ngƣời (cán bộ một cửa) hay có 
thể vừa là cán bộ một cửa vừa là ngƣời giải quyết hồ sơ (cán bộ phòng chuyên 
môn). Do đó, đề nghị cần có hƣớng dẫn cụ thể đối với 2 mẫu phiếu này: Đối 
tƣợng sử dụng mẫu phiếu, sử dụng mỗi loại mẫu phiếu trong giai đoạn nào 
của quá trình giải quyết TTHC. 

 (3) Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu số 05) trên thực tế 
không cần thiết, vì những mẫu phiếu này đều đƣợc thiết lập bằng biểu điện tử 
sử dụng trên hệ thống phần mềm một cửa. Việc xử lý hồ sơ đƣợc ghi nhận và 
thể hiện rất rõ ràng (ngày, giờ tiếp nhận, giải quyết), ngày giờ trả kết quả 
trong phần thông tin xử lý hồ sơ trên phần mềm. Việc kiểm chứng quá trình 
này có thể kiểm soát thêm trên sổ theo dõi hồ sơ (đặc biệt cần thiết trong việc 
đối chiếu ngày, giờ trả kết quả trên hệ thống phền mềm và thời điểm khách 
hàng nhận kết quả). Do đó, mẫu phiếu số 05 sẽ trở thành không cần thiết, 
thậm trí lẫng phí và mất thời gian gian khi những cá nhân tham gia giải quyết 
TTHC (trên hệ thống phần mềm) đều phải ký trên phiếu. Do đó, đề nghị bỏ 
mẫu phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu 05). 
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Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Văn phòng Chính phủ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm soát TTHC; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;                (b/c) 

- Các PCT UBND tỉnh;                                     

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lƣu: VT, KSTTHC.Dũng.15b.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Cao Xuân Hải 
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