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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN ______________ 

 
Số: 47/2013/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ 

 

Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2013 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của huyện __________________________________________ 

 

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;  

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về 

việc Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Uỷ 

ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Ðiều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm giao dịch một cửa hiện đại của 

huyện, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 

Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm 

bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công; từng bước xây dựng tính 

chuyên nghiệp, hiện đại trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước đột phá 

mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện trong những năm tiếp theo. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch các thủ tục hành 

chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước 

đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực 

hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân. 

Thông qua việc thực hiện đề án, hướng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là các cán bộ, công 

chức trực giao dịch tại bộ phận TN&TKQ, đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình 
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độ, năng lực chuyên môn, kỷ năng hành chính, khả năng giao tiếp, tinh thần, thái độ 

phục vụ nhân dân tận tụy, lịch sự; ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền khi giao 

dịch, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân. 

2. Yêu cầu:  

Xây dựng mô hình hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, 

hoạt động độc lập, chuyên trách và chuyên nghiệp theo hướng hiện đại.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ, triển khai đúng 

quy trình, thủ tục hành chính, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân 

huyện. 

Phát huy tính sáng tạo, áp dụng phù hợp với thực tế địa phương và từng bước hoàn 

thiện mô hình phục vụ hiệu quả nhất. 

3. Các lĩnh vực thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. 

Toàn bộ 285 thủ tục được quy định tại Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 

17/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 30 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; Quy chế thi, tuyển sinh; Văn bằng, chứng chỉ; Dược, mỹ 

phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Khu vực kinh tế tập thể, hợp 

tác xã; Thành lập và phát triển doanh nghiệp; Quản lý ngân sách nhà nước; Đấu thầu; 

Người có công; Bảo vệ và chăn sóc trẻ em; Bảo trợ xã hội; Quản lý hoạt động thương 

mại; Xây dựng; Quy hoạch xây dựng; Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền 

cổ động; Quảng cáo; Thủy lợi; Lâm nghiệp; Phát triển nông thôn; Thủy sản; Nông 

nghiệp; Hành chính tư pháp; Đất đai; Môi trường; Tôn giáo; Tiền lương; Thi đua-khen 

thưởng; Tổ chức hội. 

4. Quy định thực hiện. 

Các lĩnh vực trên được thực hiện theo Quy chế 

một cửa hiện đại do UBND huyện ban hành. 

Các biểu mẫu áp dụng tại bộ phận một cửa có mẫu theo từng lĩnh vực cụ thể tại 

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh. 

5. Các giải pháp thực hiện. 

5.1. Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc và trang thiết bị của bộ phận 

 

a. Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc: 

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của bộ phận TN&TKQ đảm bảo diện tích, thông 

thoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việc từng lĩnh vực. Việc đầu tư phải xứng tầm 

quy mô và xu hướng phát triển của huyện.  

Trụ sở làm việc được bố trí liên thông giữa các bộ phận, lĩnh vực, đảm bảo đủ điều 

kiện để niêm yết công khai các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, 

thuận tiện; diện tích phòng làm việc đủ để bố trí phù hợp các vật dụng, như: bàn, ghế, máy 

vi tính, máy photocopy, máy quét Scan, tủ đựng hồ sơ...  Việc bố trí được chia thành ô cho 

từng bộ phận, lĩnh vực, khu vực ghế ngồi cho công dân ngồi chờ đến lượt giao dịch, vị trí 

để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra cứu các thủ tục và kiểm tra kết quả giải quyết của 

công dân tìm hiểu khi đến giao dịch; hệ thống camera kiểm soát của lãnh đạo đối với toàn 

bộ hoạt động của bộ phận một cửa. 
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b. Đầu tư trang thiết bị tại bộ phận một cửa:  

- Đầu tư các phương tiện làm việc của cán bộ, công chức gồm: quầy giao dịch, tủ 

đựng hồ sơ, tài liệu; bàn để công dân làm giấy tờ, ghế ngồi chờ kết quả giải quyết của 

công dân.  

- Đầu tư hệ thống trang, thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết 

công việc như: máy vi tính, máy photocopy; máy nhận số thứ tự; máy tra cứu, hướng dẫn 

thủ tục hồ sơ; hệ thống quét mã vạch kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ; hệ thống máy 

tính nối mạng sử dụng các phần mềm tác nghiệp được chuẩn hoá bằng các quy trình ISO 

9001:2008. 

- Hệ thống camera bao gồm: máy thu hình, âm thanh để hướng dẫn công dân và 

kiểm soát của lãnh đạo đối với hoạt động của bộ phận.  

5.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

- Đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức áp dụng thuần thục các quy trình quản lý 

theo TCVN 9001 - 2008 do Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra. 

- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa cán bộ công chức với các tổ 

chức và công dân. Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho 

mỗi cán bộ, công chức. 

- Tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin vào thực tế công tác cũng như giải quyết công việc thường ngày. 

- Nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công 

chức tại bộ phận TN&TKQ. 

5.3. Biên chế, tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa. 

a. Biên chế: 

Bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 7 người, 

được tuyển chọn từ cơ quan chuyên môn có liên quan đến thực hiện giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành. 

b. Tổ chức và hoạt động:  

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo hoạt động của bộ phận; 

đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

Cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả chịu sự chỉ đạo, điều hành và 

quản lý của Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện và chịu 

sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn, biên chế, chế độ trực của các phòng, ban, ngành chủ 

quản.    

Mối quan hệ hoạt động giữa bộ phận một cửa với các phòng, ban chuyên môn là 

mối quan hệ phối hợp công tác trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân thông 

qua các quy trình quản lý theo TCVN 9001- 2008. 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sử dụng một phần phí, lệ phí theo quy định 

hiện hành để chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận. Uỷ ban 

nhân dân huyện bổ sung kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách huyện; có cơ chế 
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khuyến khích, gắn trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức, đồng thời tăng 

cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức có thái độ yêu sách, nhũng 

nhiễu, cửa quyền và các hành vi vi phạm khác. 

6. Kinh phí thực hiện Đề án.  

a. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án:   1.735,8 triệu đồng, trong đó: 

- Đầu tư xây dựng mới nhà làm việc: Dự kiến 100m
2
     450 triệu đồng.  

- Đầu tư trang thiết bị, phần mềm:                                1.285,8 triệu đồng.  

b. Hỗ trợ kinh phí tác nghiệp hàng năm:                     20 triệu đồng/năm. 

c. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Do ngân sách huyện đảm bảo. 

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm giao dịch một cửa được trích giữ lại một 

phần phí và lệ phí theo quy định để chi cho các hoạt động văn phòng phẩm, giấy, bút, 

mực in … 

Ðiều 2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án. Nếu cần bổ sung, điều chỉnh thì Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện 

tại kỳ họp gần nhất. 

Ðiều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện 

và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII, 

Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26/12/2013./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các sở: Nội vụ, Tài chính, KH-ĐT, Tư 

pháp; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và Trưởng các Đoàn thể huyện 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Phòng: Tư pháp, Nội vụ, TC-KH; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký và ban hành 

 

Đặng Quốc Cương 

 


