
 
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VP-HCC Quảng Trị, ngày     tháng     năm 2022 

V/v cung cấp thông tin về giải 

quyết TTHC và bố trí CCVC tại 

Bộ phận một cửa các cấp 

 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; Căn cứ Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND 

ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Để có cơ 

sở tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, Văn phòng UBND tỉnh 

kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp một số thông tin về tình hình tiếp nhận, 

giải quyết TTHC và bố trí công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (theo phụ lục đính 

kèm). 

Thông tin xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 17/6/2022, đồng thời 

gửi bản mềm vào địa chỉ email: hanhchinhcong@quangtri.gov.vn để Văn phòng 

tổng hợp. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ về Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh qua số điện thoại: 0233 368 5555. 

Văn phòng UBND kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Chánh VP, các PVP; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, NCY, HCCTr. 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG   

PHÓ VĂN PHÒNG   

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 

 

mailto:hanhchinhcong@quangtri.gov.vn


 

PHỤ LỤC 1. BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG BPMC CẤP HUYỆN VÀ XÃ 

 

STT Tên BPMC 

Quy mô TTHC 

Diện tích 

(m2) 

Số lượng 

CBCCVC 

(người) bố trí là 

CBMC 

Số quầy giao 

dịch hiện tại Số lượng các TTHC 

tiếp nhận tại BPMC 

Số lượng hồ sơ 

phát sinh TB năm 

I BPMC cấp huyện      

1 BPMC thành phố/thị xã…      

2 BPMC huyện A      

3 BPMC huyện B           

II  BPMC cấp xã           

1 BPMC xã A      

2 BPMC xã B      

  Ghi chú: Số liệu được lấy từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BCCI CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ  

TT Tên đơn vị 

TTHC thực hiện tiếp nhận, trả 

kết quả qua Bưu chính công ích 

(BCCI) 

TTHC không thực hiện tiếp 

nhận qua BCCI 

1 CẤP TỈNH   

2 CẤP HUYỆN   

3 CẤP XÃ   

Ghi chú:  

- Số liệu được lấy từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021 

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Ghi tên đơn vị mình 

- UBND cấp huyện: Ghi số liệu tại BPMC cấp huyện và tổng hợp số liệu của UBND cấp xã 

- UBND cấp xã: Thống kê số liệu gửi UBND cấp huyện tổng hợp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC LĨNH VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

STT Lĩnh vực TTHC 

 NĂM 2021  

Tỷ lệ  Tổng số hồ 

sơ tiếp nhận  

 Số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ BCCI  

 Tổng  
Chỉ Tiếp 

nhận hồ sơ  

Chỉ Trả kết 

quả  

 Vừa tiếp 

nhận hồ sơ, 

vừa trả kết 

quả  

I CẤP TỈNH       

1 Sở Giao thông Vận tải       

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư       

3 Sở Tư pháp       

4 Sở Y tế       

5 Sở Công Thương       

6 Sở Tài nguyên và Môi trường       

7 Sở giáo dục và Đào tạo       

8 Sở LĐ,TB&XH       

9 Sở Văn hóa, Thể thao và DL       

10 Sở Thông tin và Truyền thông       

11 Sở Tài Chính       

12 Sở Xây Dựng       

13 Sở Khoa học và Công nghệ       

14 Sở Nông nghiệp và PTNT       

15 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh       

16 Sở Nội vụ       

17 Ban Dân tộc tỉnh       



 
 

18 Thanh tra tỉnh       

19 Sở Ngoại vụ       

II CẤP HUYỆN       

 UBND huyện….       

III CẤP XÃ       

 UBND xã ….       

IV TỔNG CỘNG       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 4. THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG VỀ QUY MÔ GIẢI QUYẾT TTHC VÀ 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CBCCVC VÀ NHÂN VIÊN DN CUNG ỨNG DV BCCI TẠI BPMC CẤP HUYỆN CẤP XÃ 

 

  Ghi chú: Thời gian thống kê từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Lĩnh vực 
Số lượng 

TTHC 

Số lượng hồ sơ, kết quả tiếp nhận, 

trả TB năm 

Số CBCCVC bố 

trí tại BPMC 

trước khi giao 

BCCI 

Dự kiến số lượng người bố trí 

tại BPMC khi giao cho BCCI 

Số lượng hồ sơ 

tiếp nhận 

Số lượng kết 

quả trả 

Nhân viên 

BCCI 
CBCC 

1 Tư pháp       

2 Tài nguyên môi trường       

3 Y Tế       

4 Giáo dục & Đào tạo       

5 Nông nghiệp &PTNN       

6 …       

 TỔNG       



 
 

PHỤ LỤC 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC 

 

 

1. Khảo sát hiện trạng thực hiện TTHC (quy trình) 

-  Đề nghị mô tả cụ thể quy trình thực hiện TTHC tại BPMC các cấp và số lượng nhân sự cần tham gia từng quy trình sau đây: 

+ Bước 1: Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC;  

+ Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ TTHC; 

+ Bước 3: Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;  

+ Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC; 

+ Bước 5: Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

 

2. Khảo sát nhu cầu luân chuyển hồ sơ: 

- Đề nghị đơn vị cho biết tình hình luân chuyển hồ sơ tại huyện, xã hiện nay; cho ý kiến nếu giao Doanh nghiệp Bưu chính 

công ích tham gia và việc luân chuyển hồ sơ từ cơ quan chuyên môn về BPMC và ngược lại; luân chuyển hồ sơ từ cấp xã lên huyện 

và ngược lại. 
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