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THÔNG BÁO 

Triển khai việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và 

trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa 

Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16 ngày 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh thông báo việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính: 

 Thủ tục hành chính đưa vào thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện 

theo danh mục ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm danh mục tại Phụ 

lục 1). 

 2. Thời gian triển khai thí điểm: Từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. 

 3. Thời gian triển khai chính thức: Từ ngày 02 tháng 12 năm 2019. 

 4. Tổ chức thực hiện: 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh công khai Danh mục thủ tục 

hành chính, theo dõi tình hình đăng ký cán bộ một cửa, việc ủy quyền con dấu 

thứ 2, xây dựng và cập nhật quy trình nội bộ vào Cổng dịch vụ công của các cơ 

quan, đơn vị; tổng hợp và báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tình hình thực 

hiện của các đơn vị để trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương tổ chức thực 

hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện theo thời gian quy định; công khai Danh mục thủ 

tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện; 



- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh thông tin, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân  

được biết về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện (tài liệu gửi 

kèm Phụ lục 2) nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết 

thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian cho công dân và tổ chức. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, HCC. 
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Trần Thị Hoài Trâm 
 



PHỤ LỤC 1 

  Ban hành kèm theo Thông báo số  51  /TB-VPUB ngày 08/11/2019 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY 

TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

 

STT Số hiệu gốc 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

1 2816/QĐ-UBND  01/11/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

2 2793/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Du lịch tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

3 2792/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

4 2791/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Khoa học và Công 

nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh  

5 2790/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

6 2789/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

7 2788/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

8 2787/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  
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STT Số hiệu gốc 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

9 2786/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh  

10 2785/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

11 2784/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh  

12 2783/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

13 2782/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh  

14 2781/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh  

15 2780/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

16 2779/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể 

Thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh  

17 2778/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  
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STT Số hiệu gốc 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

18 2777/QĐ-UBND  31/10/2019 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả của Sở Công Thương tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

 

* Danh mục này không áp dụng đối với 02 đơn vị: Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc. 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
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PHỤ LỤC 2 

  Ban hành kèm theo Thông báo số  51  /TB-VPUB ngày 08/11/2019 

THÔNG TIN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC THỰC HIỆN 

TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH   

 

1. Căn cứ thực hiện:  

 a) 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; 

 b) Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng 

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; 

c) 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 phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục 

hành chính (“4 tại chỗ”): 

Là nguyên tắc là đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 

quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể. Các 

thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc này phải do một hoặc một bộ phận 

cán bộ (tại Bộ phận Một cửa) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, trực tiếp 

thẩm định hồ sơ hoặc trực tiếp tham gia việc thẩm định, trình phê duyệt hoặc 

phê duyệt hồ sơ. Nguyên tắc này vẫn tuân thủ quy định của pháp luật về giải 

quyết thủ tục hành chính như xin ý kiến cơ quan liên quan, thẩm định trực tiếp 

tại thực địa, thành lập hội đồng, thủ tục liên thông… hoặc thủ tục thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (nếu có). 

Như vậy, các thủ tục hành chính sẽ không đưa vào tiếp nhận, thẩm định, 

phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Các điểm a, b khoản 5 Điều 14 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP gồm: Thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện 

lưu động theo quy định của pháp luật; Thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết trực tiếp ngay tại thời điểm và địa điểm kiểm tra, 



xem xét, đánh giá ngoài trụ sở Bộ phận Một cửa đối với đối tượng được kiểm tra, 

xem xét, đánh giá. 

3. Lợi ích, hiệu quả: 

Việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ 

tục hành chính tại các đơn vị có những điểm mới như sau: 

- Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, 

nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; các hoạt động 

giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng 

nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Có thể hiểu rằng thay vì “2 tại chỗ” chỉ tiếp 

nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa như mô hình đang thực hiện thì “4 tại 

chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ; 

- Hồ sơ ngay trước khi tiếp nhận sẽ được kiểm tra thành phần, thẩm tra 

nội dung, tính pháp lý của hồ sơ rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Trước đây, chỉ kiểm tra 

thành phần hồ sơ rồi tiếp nhận nên khi chuyển hồ sơ về giải quyết tại các cơ 

quan chuyên môn sẽ xảy ra các tình huống bổ sung hồ sơ, trả lại hồ sơ do không 

đủ điều kiện giải quyết làm tốn kém thời gian, chi phí, công sức của công dân, tổ 

chức; 

- Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển, xử lý và áp dụng 

chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết thủ tục hành chính theo 

hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh 

bạch; 

- In ấn, phê duyệt kết quả, phát hành kết quả thủ tục hành chính ngay tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp 

huyện. 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
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