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Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

- Viễn thông Kon Tum. 
 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); yêu cầu tại mục 9 (đối với Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tại Công văn số 402/TTr-P4 ngày 28 tháng 5 

năm 2021 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng hàng quý; đồng thời qua theo dõi trên 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

(https://dichvucong.kontum.gov.vn/) cho thấy việc xử lý hồ sơ của một số cơ quan, 

đơn vị hiện nay chưa đảm bảo như: 

- Chưa sử dụng mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ) và 

cập nhật Phiếu trên vào cơ sở dữ liệu của của Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

theo quy định tại Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Khi hồ sơ của tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện giải quyết (thiếu thành 

phần hồ sơ, nội dung chưa đảm bảo...) một số cơ quan, đơn vị đã tự ý kết thúc hồ 

sơ  trên Hệ thống và nhập lại hồ sơ mới, dẫn đến trạng thái hồ sơ là Đã trả kết quả 
nhưng thực tế là hồ sơ đang yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

- Thời gian nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo trả lại hồ sơ vượt 

quá thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ1. Có trường hợp một số đơn vị để đến khi hết thời gian giải quyết 

TTHC với gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân. 

- Rất nhiều hồ sơ quá hạn do thao tác nhập thông tin của Bộ phận một cửa  

(sai, thiếu thông tin dẫn đến xóa hồ sơ nhiều lần); do thao tác xử lý chuyển hồ sơ 

trên hệ thống chưa kịp thời của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng ban 

                                           
1 Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ 

không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể 

về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 
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chuyên môn và Lãnh đạo đơn vị... 

Để đảm bảo dữ liệu hệ thống được chính xác, phản ánh đúng thưc tế; đồng 

thời phục vụ công tác báo cáo Cải cách TTHC nói chung và báo cáo phòng chống 

tham nhũng nói riêng; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế nêu trên; đồng 

thời chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ, công chức, viên chức các 

phòng ban chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận, chuyển, giải quyết, trả kết quả hồ 

sơ TTHC và áp dụng biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC theo quy định tại 

Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 9, 10 Thông 

tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 

Lưu ý: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp khắc phục việc nhập sai, 

thiếu thông tin...khi cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ TTHC.  

2. Đề nghị Viễn thông Kon Tum:  

- Chỉnh sửa, bổ sung chức năng trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết hồ sơ TTHC 

mỗi lần yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp bổ sung hồ sơ phải có văn bản 

và đính kèm trên hệ thống; để Trung tâm và các cơ quan, đơn vị có thể trích xuất 

thống kê về số lượng hồ sơ TTHC có yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bổ 

sung hồ sơ và số lần yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

- Theo dõi và xóa trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đối với các hồ 

sơ TTHC do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã xóa trên hệ thống do nhập 

sai thông tin (hồ sơ ở trạng thái mới tiếp nhận chưa chuyển cơ quan và phòng 

chuyên môn xử lý) để làm sạch dữ liệu của Hệ thống. 

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rất mong sự quan tâm, phối hợp của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ chung./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ phận TN &TKQ, KSTT Trung tâm PVHCC; 

- Lưu VT, KSTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Minh 
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