
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /UBND-PVHCC  Ninh Thuận, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v chấn chỉnh công tác niêm 

yết, công khai TTHC; việc 

thực hiện quy chế phối hợp 

giữa TTPVHCC tỉnh với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

trên địa bàn tỉnh. 

  

 
Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Qua kiểm tra, rà soát, Văn phòng 

UBND tỉnh nhận thấy một số bất cập trong công tác kiểm soát TTHC tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; cụ thể:  

- Công tác niêm yết, công khai TTHC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

còn chưa được quan tâm, theo dõi; vẫn còn tình trạng niêm yết, công khai TTHC 

chậm trễ, còn niêm yết, công khai TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, 

bãi bỏ. 

- Số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đã được công bố theo các Quyết định 

công bố danh mục TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và số lượng TTHC của 

cấp huyện, cấp xã hiện nay được đăng tải trên Cổng dịch công của tỉnh vẫn còn 

chênh lệch, chưa đồng bộ; 

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên thực tế luôn chênh lệch với số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 

được cập nhật trên Hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh còn chưa đảm bảo thực hiện 

theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các 

cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và chấn chỉnh, 

khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và đảm bảo việc thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa TTPVHCC tỉnh 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công 

tác số hóa hồ sơ trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau:  

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện: 
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a) Kiểm tra, rà soát việc công khai, niêm yết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương (trụ sở chính; bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử); kịp thời gỡ bỏ, 

thay thế các TTHC đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để người dân, 

doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC; đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức đồng thời tạo điều kiện để giám sát quá trình tiếp nhận, 

giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Kiểm tra, rà soát, lập danh mục TTHC của cấp huyện, cấp xã đang còn 

hiệu lực pháp luật (theo biểu mẫu đính kèm); gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 20/5/2022; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để 

cập nhật chính xác về danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh.  

c) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương chỉ 

đạo các Phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức có liên quan nghiêm túc thực 

hiện đúng theo quy định tại Chương III, IV của Quyết định số 405/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; cụ thể như sau: 

- Đối với các hồ sơ giải quyết chậm (trễ hạn) phải kịp thời có văn bản trao 

đổi, thông báo ngay, nêu rõ lý do để TTPVHCC biết, phối hợp xử lý; đối với các 

hồ sơ mà chủ hồ sơ đề nghị rút hồ sơ, phải scan (quét) đơn yêu cầu rút hồ sơ đính 

kèm vào hồ sơ trước khi nhấn trả hồ sơ;  

- Các phòng ban, đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC 

trong mỗi ngày làm việc phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, cập nhật tiến độ 

giải quyết từng hồ sơ cụ thể ít nhất 01 lần vào cuối buổi sáng và 01 lần vào cuối 

buổi chiều trên phần mềm quản lý. 

d) Để có thể tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thì 

khi thực hiện scan và đính kèm hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử trong khâu 

tiếp nhận hồ sơ phải scan và đính kèm từng thành phần hồ sơ (đối với những thành 

phần hồ sơ có thể scan được) thay vì scan tất cả hồ sơ và đính vào 1 thành phần hồ 

sơ như một số cơ quan, đơn vị đang thực hiện.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, rà soát và phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố cập nhật, điều chỉnh lại bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên 

cổng dịch vụ công của tỉnh; báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

10/6/2022 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.  

(Gửi kèm qua TD Office: Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. HTHG 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Nam 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số:        /UBND-PVHCC ngày     /5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

S 

TT 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 

QĐ công bố 

TTHC 

QĐ công bố 

quy trình nội 

bộ 

I TTHC cấp huyện    

1     

2     

…     

II TTHC cấp xã    

1     

2     

…     
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