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Số:        /QĐ-UBND

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

       Quảng Nam, ngày    tháng 12 năm  2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ về 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 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; Nghị 
định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính và chuyển đổi số tỉnh về công tác của Ban Chỉ đạo năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3563/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 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;
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Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng 
Nam tại Tờ trình số 164/TTr-TTPVHCC ngày 09/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
- Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giải quyết thủ tục 

hành chính phi địa giới hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 
trên địa bàn tỉnh.

- Giảm số lượng tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tập trung tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam nhưng không làm gián đoạn, ảnh 
hưởng đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam hoặc 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố để giúp tiết kiệm 
thời gian và giảm chi phí đi lại.

- Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ có thể đăng ký để được nhận kết quả tại 
nhà qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến 
(nếu có).

- Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tạo tài khoản điện tử và thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến để góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

2. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới 
hành chính trên địa bàn tỉnh (theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)

3. Phạm vi, địa điểm thực hiện 
Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

4. Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm (Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 
31/12/2023).

Điều 2. Phân công thực hiện
1. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận 

tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công Quảng Nam xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
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hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo phương 
án được phê duyệt; hoàn thành trước ngày 25/12/2022.

2. Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 
thông Quảng Nam) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng quy 
trình điện tử, cấp tài khoản thực hiện quy trình cho các cán bộ, công chức, nhân 
viên có liên quan để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; hoàn thành trước ngày 
28/12/2022.

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam chủ trì tập huấn, hướng 
dẫn các Sở, ngành, địa phương phương án tổ chức triển khai thực hiện thí điểm việc 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính theo Quyết định này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đánh giá 
kết quả thực hiện để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo và xem xét, quyết định 
triển khai nhân rộng sau khi kết thúc thời gian thí điểm.

4. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung 
tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và các đơn vị có liên quan có trách 
nhiệm niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tại cơ quan, đơn vị, 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố và Cổng/trang thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị và 
nhân sự để tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các đơn vị: Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư 
pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phục vụ hành chính 
công Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Vụ CCHC-Bộ Nội vụ;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Bưu điện tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm QTI;
- CPVP;
- Lưu: VT, TT PVHCC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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