ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

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

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải
cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng
10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ
Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 457/TTr-SNV ngày 20
tháng 9 năm 2018 Về việc sửa đổi, bổ sung, chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ
tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
của Sở Nội vụ sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh đã được quy định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
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hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1
“1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) là cơ quan thuộc UBND
tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công
tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông
tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng
thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều
hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt
động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ
và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 2
“d) Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó
đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện”.
3. Bổ sung Khoản 13 Điều 2
“13. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã:
a) Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành
chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ
tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp, chính quyền
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc
thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất
lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa trang điện tử
của UBND tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
c) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi
thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban,
ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;
d) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ
tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị
có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;
đ) Giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã;
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e) Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở,
ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã;
g) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông, một cửa hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;
h) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành
chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh.”
4. Bổ sung Khoản 2 Điều 3
“k) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
l) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (trên cơ sở đổi tên
Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc).”
5. Bổ sung Điều 4a
“Điều 4a. Chế độ làm việc và chế độ trách nhiệm
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc làm việc theo
chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ;
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đối với những vấn
đề tham mưu, đề xuất thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định;
3. Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách
nhiệm trước Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực về
toàn bộ hoạt động của đơn vị mình;
4. Công chức, viên chức chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân
công công việc của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo
Phòng; thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của cơ quan;
5. Chuyên viên, lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh chịu trách nhiệm về ý kiến tham mưu, đề xuất của mình.”
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ
a) Chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám
đốc Sở Tài chính tổ chức bàn giao những công việc được quy định tại Điều 1
của Quyết định này sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, thực hiện
theo đúng quy định;
b) Thống kê công việc, hồ sơ, tài liệu, nguồn kinh phí và các nội dung
công việc đang xử lý, giải quyết có liên quan đến việc triển khai thực hiện cải
cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa
hiện đại để bàn giao về Văn phòng UBND tỉnh quản lý, thực hiện;
c) Các nội dung nêu tại Điểm a, b Khoản 1 điều này thực hiện xong trong
tháng 11 năm 2018.
2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, nguồn kinh phí và các nội dung công
việc đang xử lý, giải quyết có liên quan đến việc triển khai thực hiện cải cách
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thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện
đại trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định để tiếp tục thực hiện theo
chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Rà soát số lượng biên chế công chức, vị trí việc làm, bố trí công chức
thực hiện chức năng, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại trong giải quyết thủ tục hành
chính. Trường hợp thiếu biên chế công chức so với vị trí việc làm, thì phối hợp với
Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao bổ sung biên chế còn thiếu đảm bảo
thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông, một cửa hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa
bàn tỉnh;
3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ
và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát nguồn kinh phí thực hiện
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để bàn giao về Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân
sách.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Bãi bỏ: Nội dung “Cải cách thủ tục hành chính” tại Điểm b và nội dung
“Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông, một cửa hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương” tại
Điểm d, Khoản 11, Điều 2 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.
Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày
22/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh
Phúc.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài
chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn
cứ quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
(b/c)
- UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (t/h);
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PTTH, Báo VP; Cổng TTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

(Đã ký)
Nguyễn Văn Trì
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