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Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ 

tục hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2379/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, theo đó 

UBND tỉnh đã quy định đầy đủ quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp, tuy nhiên đến 

nay, một số địa phương chưa thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên 

thông theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, việc số hóa hồ sơ đầu vào 

chưa đúng, chưa đủ, chưa đính kèm file điện tử khi chuyển hồ sơ liên thông, 

chưa thực hiện in phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo khi 

chuyển hồ sơ giấy. 

Đề nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và hiệu quả của Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực 

hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên thông phải đảm bảo thực hiện theo cơ 

chế một cửa liên thông theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2379/QĐ-UBND ngày 24/8/2020. Từ ngày 01/04/2021, đối với các thủ 

tục hành chính liên thông, nếu các địa phương, đơn vị không thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ không tiếp nhận hồ sơ. 

2. Đối với những thủ tục hành chính đã đăng ký cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, phải đảm bảo thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào theo quy định (số hóa từng 

thành phần hồ sơ, không số hóa tất cả các thành phần hồ sơ vào 01 file điện tử), 

những thủ tục hành chính còn lại phải đảm bảo thực hiện song song giữa chuyển 

hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. 

V/v Thực hiện liên thông giải quyết 

thủ tục hành chính 
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3. Phiếu kiểm soát giải quyết thủ tục hành chính phải được lập tại đơn vị 

tiếp nhận hồ sơ và phải được điền đầy đủ thông tin và luân chuyển đồng thời 

cùng hồ sơ giấy, đảm bảo việc theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng giải quyết./. 

      GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 Lê Nguyên Hồng 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Bộ phận TN và TKQ của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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