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KẾ HOẠCH  
Triển khai, thực hiện Nghị định số 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 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân huyện 
Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2010/NĐ-
CP trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.  

2. Yêu cầu 

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn dự kiến hoàn thành và trách 
nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP.  

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, thực hiện; kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ 
sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp. 

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

4. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

(Các nhiệm vụ cụ thể được quy định tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 
trấn có trách nhiệm: 

1.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Xây dựng, ban hành 
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP gửi UBND huyện trước ngày 
20/10/2018, qua Văn phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi, tổng hợp. 

UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại cấp xã xong trước 
ngày 25/10/2018. 

1.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại cơ 
quan, đơn vị mình và chủ động triển khai, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả, đúng tiến độ và xác định việc triển khai, thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020.   

1.3. Rà soát TTHC và lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức 
thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa bảo đảm đúng quy 
định và theo hướng nâng cao tỷ lệ TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại 
chỗ; bảo đảm tối thiểu 50% số TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và 100% đối với cấp xã. 

1.4. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình 
hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tổ chức lắp đặt hệ thống phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử cấp huyện bảo đảm theo tiêu chí, quy 
định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng 
dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan 
liên quan tuyên truyền về hiệu quả triển khai, thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP trên địa bàn huyện. Có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 
Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, 
báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai./.  

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- PCVP HĐND và UBND huyện;  
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Long Văn Sơn 
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