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Tràng Định, ngày 30 tháng 4  năm 2018 
V/v triển khai thực hiện Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 

07/8/2017 của Chính phủ 

 

 

                                                 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND  huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung theo Kế hoạch số 
09/KH-UBND, ngày 06 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện về ban hành kế 
hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 
32/KH-UBND, ngày 07/3/2018 của UBND huyện về rà soát, quy định thủ tục 
hành chính trên địa bàn huyện năm 2018. 

2. Tổ chức triển khai, thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc phạm vi 
quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại 
khoản 2 Điều 13, khoản 1 Điều 15 và Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 
(được sửa đổi tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP của Chính phủ). 

3. Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm 
quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; đối 
chiếu với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ 
http://csdl.thutuchanhchinh.vn; để phát hiện những TTHC chưa được công khai 
hoặc nội dung công khai chưa chính xác, bị trùng lặp, thống kê gửi về Văn 
phòng HĐND - UBND huyện tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý 
trước ngày 15/05/2018.  

4. Tăng cường thực hiện và nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá TTHC để 
có kiến nghị, đề xuất giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC hợp lý, hiệu quả. 

5. Ngoài những nội dung trên, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 
một số nội dung sau: 

 Khẩn trương lựa chọn công chức có năng lực, kinh nghiệm công tác để 
kiện toàn hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, 
giao cán bộ Văn phòng - thống kê xã, thị trấn là đầu mối rà soát thủ tục hành 
chính để thực hiện đồng bộ. Danh sách công chức là đầu mối rà soát thủ tục 
hành chính tại đơn vị gửi về Văn phòng HĐND - UBND huyện trước ngày 
15/5/2018 để tổng hợp.   
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6. Văn phòng HĐND - UBND huyện có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu tổ chức triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại huyện theo 
quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu tổ chức triển khai 
cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của 
các cấp chính quyền trên địa bàn huyện. Tổ chức tiếp nhận, kiến nghị về quy định 
hành chính và phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đúng quy định; 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC 
trên địa bàn huyện; 

- Phối hợp, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức 
làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện; 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền về hoạt 
động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung 
trên. Hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách 
TTHC và một cửa, một cửa liên thông gửi Sở Nội vụ (cơ quan thường trực cải cách 
hành chính tỉnh) làm cơ sở đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các 
cơ quan, đơn vị.                                                          

Ủy ban nhân dân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 
Lý Văn Lâm 

 
 


