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TỜ TRÌNH 

V/v trình ký Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện  

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định số 

468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Tại Điểm a Khoản 1 Mục V, Điều 1 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

“Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu và nội dung, giải pháp đổi mới nêu tại Đề án 

này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu về tiến độ thời gian tại bộ, ngành, địa phương mình.” 

Căn cứ vào Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được 

ban hành kèm theo Công văn số 114/KSTT-NC ngày 26/4/2021 của Cục Kiểm soát 

thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và gửi các Sở, ban, 

ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Bưu điện tỉnh, bảo hiểm xã 

hội tỉnh để lấy ý kiến góp ý về dự thảo. 

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý (15 Sở, 

ban, ngành và 07 huyện, thành phố thống nhất dự thảo; 06 đơn vị có ý kiến góp ý) 

và xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Dự thảo đã nêu đầy đủ về nội dung công việc, chỉ tiêu thực hiện cũng như 

trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành 
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phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu 

đã đề ra từ năm 2021-2025.  

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./. 

 

   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận:                                                          PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên;                                                       
- Các PCT UBND tỉnh;  
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.   VTTT  
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