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Tiêu đề: Tuy Phước: Tổ chức khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai, 

thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

Nôị dung tin: 

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

việc triển khai, 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 

chính tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước . 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã Phước Nghĩa 
 

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực 

và kết quả đạt được của UBND huyện Tuy Phước nói chung và các xã, thị trấn nói 

riêng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn trong thời gian qua; có sự quan tâm trong 

chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản triển khai các quy định về kiểm soát thủ tục 

hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thực hiện 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng 

đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số địa phương chưa thực 

sự quan tâm đến công tác quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP đến đội ngũ cán bộ, công chức và công tác chỉ đạo việc giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; việc niêm yết công khai thủ tục hành 

chính chưa được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 14 và Phụ lục IV của 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP; một số thủ tục hành chính đã thực hiện niêm yết 

công khai, nhưng chưa đầy đủ các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính như: 

thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, yêu cầu, điều kiện…; một số địa 

phương chưa quan tâm trong việc thực hiện xin lỗi và niêm yết công khai văn bản 

xin lỗi đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn theo quy định; việc cập 



nhật hồ sơ thủ tục hành chính vẫn chưa đầy đủ theo quy định, nhất là đối với các 

lĩnh vực thủ tục hành chính giải quyết trong ngày, phát sinh nhiều hồ sơ giao dịch 

như lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch; phát sinh hồ sơ giao dịch điện tử còn hạn 

chế;… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đ/c Nguyễn Đình Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo công tác cải cách hành chính 

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, ngày 27/4/2021 UBND huyện đã tổ 

chức họp rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện công tác cải cách 

hành chính nói chung và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ nói riêng 

trên địa bàn huyện trong thời gian đến được tốt hơn, trong đó UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo 

đội ngũ cán bộ, công chức nghiên cứu, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các 

quy định của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trên môi trường điện tử; theo dõi, 

quản lý và nắm chắc tình hình, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết (sớm 

hạn, trễ hạn hoặc quá hạn) định kỳ hàng tuần; trên cơ sở đó, có hình thức chỉ đạo 

giải quyết cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện 

nghiêm túc quy định về xin lỗi và niêm yết công khai thư xin lỗi tổ chức, cá nhân 

trong trường hợp giải quyết hồ sơ bị trễ hạn.  

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm túc và đúng quy định việc công khai thủ tục hành chính, tập 

trung rà soát trong tổng số 150 thủ tục hành chính thuộc 34 lĩnh vực thuộc phạm 

vi tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn  đã được UBND tỉnh ban hành 

và tổ chức công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã theo đúng quy 

định tại Điều 14 và Phụ lục IV của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bên cạnh việc công 

khai thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực cần phải công khai nội dung hướng dẫn 

về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức; tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của UBND cấp xã; 



đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho công dân và có giải pháp để tạo sự 

chuyển biến trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

ở địa phương./. 
 

 


