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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 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 

 

Thực hiện Công văn số 5461/UBND-KSTT4 ngày 21/7/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Sở Nội vụ báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện như sau: 

 I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã 

lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, quán triệt các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao việc giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể: 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 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ thực hiện một 

số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 

08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch số 8264/KH-UBND ngày 28/10/2018 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ. 

 2. Kết quả thực hiện 

  2.1 Việc 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 chínhThông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ; Kế hoạch số 8264/KH-UBND ngày 28/10/2018 của UBND 

tỉnh: Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát các danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của ngành đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1615/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ 

tục hành chính của Sở Nội vụ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh Phúc; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ. 
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2.2 Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-SNV ngày 30/11/2018  

triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-NĐ 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 05/KH-SNV ngày 29/01/2019 về kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-SNV ngày 21/02/2020 về kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020 trong kế hoạch đã nêu rõ sản phẩm, thời gian hoàn 

thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện; Sở 

Nội vụ đã  rà soát xây dựng dự thảo Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong 

giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh có tính chất đơn giản để cắt giảm tối 

thiểu 20% thời gian giải quyết ngắn hơn theo quy định của pháp luật. Hiện nay 

Sở đã hoàn thiện dự thảo gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành. 

2.3 Sở Nội vụ đã đăng tải, cập nhật những văn bản, thủ tục hành chính 

được công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và công bố mới của cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã trên trang thông tin điện tử của tỉnh và 100% thủ tục hành chính của 

thuộc ngành Nội vụ được công khai trên website của Sở theo đúng quy định. 

2.4 Sở Nội vụ đã lồng ghép quán triệt nội dung cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính trong các hội nghị giao ban, hội nghị tuyên truyền phổ 

biến pháp luật, đăng tải các thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử của Sở. 

Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, 

viên chức trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính tại Sở. 

2.5 Sở Nội vụ cử 02 công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh.  

2.6 Từ 01/7/2018-01/7/2020: Sở Nội vụ đã tiếp nhận, giải quyết 696 thủ tục 

hành chính thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Trong 

đó: Giải quyết đúng và trước thời hạn: 696 hồ sơ (có biểu chi tiết kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, kịp thời tham 

mưu với UBND tỉnh sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở. Tuy nhiên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định nội dung liên 

quan thủ tục hành chính thay đổi thường xuyên, việc cập nhật, ban hành sửa 

đổi thủ tục hành chính của Trung ương còn chậm, dẫn đến khó khăn cho Sở 

trong việc thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung công bố lại thủ tục hành 

chính theo quy định; kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục còn ít nên 

chưa đáp ứng được yêu cầu. 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tăng cường mở thêm lớp bồi dưỡng, 

nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 

Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

xã trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

ngày23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

  Nơi nhận:  
- VP UBND tỉnh; 
- Đ/c Giám đốc Sở;    (để b/c) 

- Lưu: VT, VP. 

  (H-        b)        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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