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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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

 
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển 
khai 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 phòng chuyên môn (đơn vị), cá nhân liên quan trong việc tổ chức 

thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.  

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng triển khai đảm bảo kịp thời 

đúng thời gian, trong quá trình thực hiện cùng 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. Cử công chức tham gia; rà soát, xây dựng quy trình TTHC thực hiện tại 

Trung tâm hành chính công 

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, cử công chức tham gia 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. Văn phòng xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP trước ngày 15/10/2018, và báo cáo Văn phòng UBND tỉnh để 

theo dõi, tổng hợp. 

2. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức phổ 

biến, quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại phòng; sẵn sàng triển khai tiếp 

nhận hồ sơ, thực hiện các quy trình 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.   

3. Văn phòng phối hợp các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát TTHC 

và tham mưu đề xuất lựa chọn công 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;  

4. Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng Chuyên môn nghiệp vụ chuẩn bị 

tốt các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công cấp tỉnh; bảo đảm tối thiểu 20% số TTHC được thực hiện 

toàn bộ quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 

5. Văn phòng 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. 

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng để tổng hợp) 
để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 
- TTXTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
Hà Mạnh Cường 
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