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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính
trên địa bàn huyện Châu Thành theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND
ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ
chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định 1230/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành “Đề án thực hiện cơ chế một cửa
liên thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện Châu Thành thực hiên theo cơ chế một cửa liên thông.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế
một cửa liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành theo
Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Đảm bảo cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) tại Ủy
ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn hoạt động độc lập, chuyên trách, liên
thông giữa các phòng, ban ngành và tiến tới chuyên nghiệp hiện đại; tạo bước
đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện trong năm
2017 và những năm tiếp theo.
Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ, chất lượng hiệu
quả việc liên thông một số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; Lao động
Thương binh và Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa; Nội vụ. Xác định rõ nội
dung công việc, thời gian thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị liên
quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp hiện theo cơ chế một cửa liên thông.
Thông qua hoạt động thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều
kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch đảm bảo tính
công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giản
hóa các thủ tục hành chính, đồng thời qua đó để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức các phòng, ban

chuyên môn, nhất là các cán bộ, công chức trực giao dịch tại bộ phận một cửa:
đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ
năng hành chính, khả năng giao tiếp với tổ chức và công dân, có tinh thần, thái
độ phục vụ nhân dân tận tụy, nhã nhặn; ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa
quyền khi giao dịch, giải quyết công việc với tổ chức và công dân.
2. Yêu cầu:
Các thủ tục, quy trình thời gian giải quyết phải được niêm yết công khai
rõ ràng, đầy đủ để mọi tổ chức, công dân được biết.
Rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối
đa cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời nâng cao
tinh thần trách nhiệm và tính chủ động tích cực của cán bộ, công chức góp phần
xóa bỏ hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của người dân.
Đảm bảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông về một
số thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; Lao động Thương binh và Xã hội; Tư pháp Hộ tịch; Văn hóa; Nội vụ chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận kết quả giải quyết tại
một nơi đúng thời hạn theo quy định.
Công chức đảm nhiệm ở Bộ phận một cửa phải có phẩm chất, năng lực
chuyên môn, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ lịch sự,
thực sự là công bộc của dân.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức truyên truyền nội dung và ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực
hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.
2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình
thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, đôn đốc việc
tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong
quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
3. Tổ chức thực hiện liên thông một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất
đai; Lao động Thương binh và Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa; Nội vụ kịp
thời, đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng
cao hiệu quả quản lý nhà nước.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Phòng Tư pháp:
Chủ trì và phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình
thủ tục liên thông của đơn vị mình.
Hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn triển khai thực hiện
liên thông các thủ tục của cấp xã liên quan đến lĩnh vực của mình.
2. Phòng Nội vụ:
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ xây dựng quy trình thực
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện và
quy chế thực hiện theo quy định.
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Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ việc triển khai thực hiện liên
thông các thủ tục hành chính đã được công bố. Đồng thời, chủ động phối hợp
với các ngành chuyên môn giải quyết, hướng dẫn các vấn đề phát sinh trong quá
trình tổ chức thực hiện.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa
liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.
Sắp xếp, kiện toàn về nhân sự của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
huyện đúng theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ cho các
tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm kinh phí phục vụ công tác
triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định số
1303/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
Xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi
ngành mình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Hướng dẫn công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động - Thương
binh và Xã hội) xã, thị trấn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục của cấp xã
liên quan đến lĩnh vực của mình.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình liên
thông các thủ tục hành chính trong phạm vi ngành mình quản lý.
Hướng dẫn công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp (Đô thị) và
Môi trường xã, thị trấn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục của cấp xã liên
quan đến lĩnh vực của mình.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình liên
thông các thủ tục hành chính trong phạm vi ngành mình quản lý.
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông
tin bảo đảm triển khai thực hiện liên thông trong giải quyết các thủ tục hành
chính theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
8. Đài Truyền thanh huyện:
Tăng cường đưa các tin bài tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể
quần chúng nhân dân việc triển khai thực hiện liên thông một số thủ tục hành
chính trên các lĩnh vực.
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9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Tuyên truyền, phổ biến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo
Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang.
Phân công công chức có trình độ chuyên môn, năng lực phụ trách tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả ở Bộ phận một cửa, tổ chức công khai quy trình, thủ
tục liên thông theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và có báo cáo định kỳ hàng tháng
về việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về Ủy ban nhân
dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ để tổng hợp chung).
2. Phòng Tư pháp huyện phối hợp phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc và hướng dẫn các ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc
triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội
dung và tiến độ đã đề ra phải đảm bảo hoàn thành đưa vào thực hiện từ ngày 01
tháng 10 năm 2017.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân
dân huyện xem xét, giải quyết./.
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