
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2348/UBND-NV Cao Lộc, ngày 14 tháng 11 năm 2019 

 

V/v Thực hiện Quyết định số 
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 

của Thủ tướng Chính phủ. 

   
     Kính gửi: 
         - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc; 

- Công an huyện Cao Lộc; 
- Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc; 
- Văn phòng HĐND & UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 30/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1153/UBND-
KSTT về việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019  của 
Thủ tướng Chính phủ, quy định thủ tục hành chính (TTHC) của các ngành Công 
an, Quân sự, Bảo hiểm xã hội sẽ thực tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; các ngành sẽ bố trí cán bộ, công chức làm việc 
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

 Để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung cần thiết để 
bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả (TTHC) theo danh 
mục đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt tại Bộ phận Một cửa các cấp trên 
địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 02/01/2020. 

2. Trên cơ trên cơ sở hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Ban chỉ huy 
Quân sự, Công an huyện, Bảo Hiểm xã hội huyện: 

- Lựa chọn, bố trí và chỉ đạo cơ quan ngành dọc tại cấp xã bố trí cán bộ, 

công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn 

quy định tại Khoản 1 Điều 11 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, hoàn thành trước ngày 15/12/2019.  Danh sách cán bộ cử ra làm 

việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện gửi về Văn phòng HĐND và UBND cấp 

huyện để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; Danh sách cán bộ cử 

ra làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã, trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

- Bố trí trang thiết bị chuyên ngành (nếu có) cho cán bộ, công chức được 
cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ làm việc tại Bộ phận 
một cửa các cấp. 
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- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC đối với những 
TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp; báo cáo Chủ tịch 
UBND huyện về tình hình, kết quả giải quyết TTHC. 

2. Văn phòng HĐND & UBND huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Bảo đảm đủ cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức 
của các cơ quan ngành dọc được cử  ra làm việc tại Bộ phận Một cửa. 

- Thông tin, tuyên truyền về hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông được áp dụng tại Bộ phận một cửa để tổ chức, cá 
nhân biết. 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của 
UBND cấp xã. 

3. Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019  của Thủ  tướng Chính phủ; tổng hợp khó khăn, 
vướng mắc tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh 
đối với các nội dung vượt thẩm quyền.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT-TT; 
- Phòng Nội vụ; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT.       
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Duy Anh 
 

 
 
 




