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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định cách thức, trình tự các bước tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện từ đầu vào là khâu tiếp nhận kiểm tra hồ sơ 

đến đầu ra là khâu trả kết quả và lưu trữ hồ sơ thông qua Trung tâm một cửa liên thông 

huyện; đồng thời, xác định rõ mối quan hệ trách nhiệm giữa Trung tâm một cửa liên thông 

huyện và các Phòng chuyên môn liên quan trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và 

trả kết quả cho tổ chức và công dân tại Trung tâm một cửa liên thông huyện cấp huyện. 

2. PHẠM VI ÁP DUṆG 

Quy trình này áp dụng đối với hoạt động tiếp nhận, xem xét yêu cầu của tổ chức, công 

dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại một đầu mối là Trung tâm một cửa liên thông huyện cấp huyện (gọi tắt là Trung 

tâm một cửa liên thông huyện) trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND 

huyện. 

Công chức của các phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm một cửa liên thông huyện có trách nhiệm phối hợp với các Phòng liên quan thực 

hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính  

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn Nghị định 

61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

- UBND: Ủy ban nhân dân 

- TTHC: Thủ tục hành chính 

- CCCM: Công chức chuyên môn 

- TTPVHCC: Trung tâm một cửa liên thông huyện cấp huyện 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

TT 
Hoạt 

động 

Trách 

nhiệm 
Mô tả Biểu mẫu 

B1 Nộp hồ sơ 
Tổ chức/ 

cá nhân 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của 

thủ tục hành chính, quy trình nội bộ và nộp thông 

qua các cách thức sau: 

1. Trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông 

huyện; 

2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với 

các hồ sơ cho phép tiếp nhận qua đường bưu 

điện) 

3. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công (đối với hồ 

sơ của thủ tục hành chính giải quyết theo mức 3, 

mức 4): 

B1: Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực 
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tuyến: 

hoặc cổng thông tin trực tuyến http: 

dvc.bacninh.gov.vn (đối với thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh mực đăng ký kinh doanh) và lựa chọn 

dịch vụ; 

B2: Khai báo thông tin thủ tục đăng ký theo mẫu 

được cung cấp (Đính kèm theo các tài liệu kiểm 

chứng nếu được yêu cầu); 

B3. Thông báo của hệ thống khi công dân đăng ký 

thành công. 

B2 

Tiếp 

nhận, 

kiểm tra 

hồ sơ 

Công 

chức trực 

tại 

TTPVH

CC 

1. Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bưu chính: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì người tiếp nhận hồ 

sơ cập nhật thông tin vào phần mềm một cửa 

(hoặc sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu 06, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP); in (Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả theo mẫu 01, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP) để chuyển cho đại diện tổ 

chức, cá nhân. 

-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định, TTPVHCCC hướng dẫn đại diện tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và 

nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP). 

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do 

theo mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(mẫu số 03, Thông tư 01/2018/TT-VPCP). 

2. Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ, hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email 

cho công dân thời gian hẹn trả kết quả. 

-Trường hợp  hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc 

không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, 

TTPVHCC phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý 

do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ 

chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi 

đúng đến cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo 

được thực hiện thông qua chức năng gửi thư điện 

tử, gửi tin nhắn tới người dân của Cổng Dịch vụ 

công.  

Mẫu số 01, 

03, 06 

Thông tư 

01/2018/TT

-VPCP 

B3 

Bàn giao 

hồ sơ cho 

PCM 

Công 

chức  

trực tại 

Trung 

1. Trường hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bưu chính: 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận lập 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 

Mẫu số 05, 

Thông tư 

01/2018/TT

-VPCP 
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tâm số 05, Thông tư 01/2018/TT-VPCP), bàn giao hồ 

sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

cho cán bộ chuyên môn được giao giải quyết. 

- Hồ sơ được chuyển trong ngày làm việc hoặc 

chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối 

với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày. 

2. Trường hợp tiếp nhận trực tuyến: 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận nhấn 

nút GIAO hồ sơ trên phần mềm để chuyển dữ liệu 

hồ sơ điện tử cho cán bộ chuyên môn liên quan 

giải quyết. 

B4 

Giải 

quyết hồ 

sơ 

Phòng 

chuyên 

môn 

1. Trường hợp thủ tục hành chính không quy định 

phải thẩm tra, xác minh hồ sơ, lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức, có liên quan 

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền quyết định; cập nhật 

thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác 

minh hồ sơ 

a) Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm 

tra, xác minh, trình cấp có thẩm quyền quyết định 

và cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử; 

b) Quá trình thẩm tra, xác minh phải được lập 

thành hồ sơ, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu của 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử và lưu tại cơ 

quan giải quyết. 

Trường hợp cần có mặt tổ chức, cá nhân để thẩm 

tra, xác minh hồ sơ thì phải cập nhật thông tin về 

thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung xác 

minh vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử hoặc thông báo các nội dung trên 

cho TTPVHCC trong trường hợp chưa có Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử để theo dõi. 

3. Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ 

điều kiện giải quyết 

Công chức chuyên môn 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 (mẫu số 02, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP) để gửi cho tổ chức, cá nhân 

thông qua TTPVHCC. 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 

Mẫu số 02, 

03,04,05 

Thông tư 

01/2018/TT

-VPCP 
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giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ 

sơ. 

4. Trường hợp hồ sơ phải lấy ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan 

a) Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ hoặc 

Trung tâm một cửa liên thông huyện trong trường 

hợp được phân công hoặc ủy quyền gửi thông báo 

điện tử hoặc văn bản phối hợp xử lý đến các đơn 

vị có liên quan, trong đó nêu cụ thể nội dung lấy ý 

kiến, thời hạn lấy ý kiến. 

Quá trình lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có 

liên quan phải được cập nhật thường xuyên, đầy 

đủ về nội dung, thời hạn, cơ quan lấy ý kiến trên 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 

b) Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm 

trả lời các nội dung được lấy ý kiến theo thời hạn 

lấy ý kiến và cập nhật nội dung, kết quả tham gia 

ý kiến vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

hoặc Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

Trường hợp quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, 

đơn vị được lấy ý kiến chưa có văn bản giấy hoặc 

văn bản điện tử trả lời thì cơ quan, Công chức 

chuyên môn thông báo TTPVHCC về việc chậm 

trễ để phối hợp xử lý. 

5. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên 

thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy, 

TTPVHCC xác định thứ tự các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết, chuyển hồ sơ giấy đến Bộ phận 

chuyên môn chủ trì giải quyết. Bộ phận chuyên 

môn chủ trì có trách nhiệm xử lý, chuyển hồ sơ và 

kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền (nếu có) đến 

Cơ quan chuyên môn tiếp theo, trong đó Phiếu 

chuyển xử lý phải nêu rõ nội dung công việc, thời 

hạn giải quyết của từng cơ quan; cập nhật thông 

tin xử lý, thông tin chuyển xử lý vào Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

Bộ phận chuyên môn cuối cùng giải quyết xong 

thì chuyển kết quả và hồ sơ kèm theo cho Bộ phận 

chuyên môn chủ trì; Bộ phận chuyên môn chủ trì 

chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 

TTPVHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; 

cập nhật tình hình, kết quả xử lý hồ sơ liên thông 

vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử, 

TTPVHCC chuyển hồ sơ điện tử đến tất cả các 

Phòng, Công chức chuyên môn tham gia giải 
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quyết, trong đó ghi rõ Bộ phận, công chức chuyên 

môn chủ trì, trách nhiệm, nội dung công việc, thời 

hạn trả kết quả của từng đơn vị tham gia giải 

quyết. Đơn vị tham gia giải quyết hồ sơ liên thông 

thực hiện xử lý theo thẩm quyền, trả kết quả giải 

quyết cho đươn vị cần sử dụng kết quả giải quyết 

cho các bước tiếp theo và gửi cho TTPVHCC để 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cập nhật tình 

hình, kết quả xử lý hồ sơ liên thông vào Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

6. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên 

thông giữa các cơ quan có thẩm quyền không 

cùng cấp hành chính 

aTTPVHCC chuyển hồ sơ giấy đến cơ quan có 

thẩm quyền cấp trên; chuyển thông tin về hồ sơ 

thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử cho TTPVHCC của cơ quan có thẩm 

quyền cấp trên để giám sát, chuyển dữ liệu hồ sơ 

điện tử cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định; 

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp trên xử lý hồ sơ 

theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho 

TTPVHCC nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá 

nhân để trả kết quả theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả. 

7. Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 

Các phòng, công chức chuyên môn giải quyết 

TTHC trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu 

rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ 

chối giải quyết hồ sơ (mẫu số 03, Thông tư 

01/2018/TT-VPCP) để gửi cho tổ chức, cá nhân 

thông qua TTPVHCC. Thông báo được nhập vào 

mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn 

giải quyết hồ sơ theo quy định. 

8. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết 

Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết 

hạn, Các phòng, công chức chuyên môn giải quyết 

hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho 

TTPVHCC và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá 

nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề 

nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu đề nghị 

gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả 

kết quả được thực hiện không quá một lần. 

Căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, 

TTPVHCC điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử 

lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng 
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thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư 

điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội 

được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có). 

B5 
Nhận kết 

quả  

TTPVH

CC 

1. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu 

chính 

TTPVHCC nhận kết quả giải quyết TTHC từ Bộ 

phận, công chức chuyên môn và ký nhận vào 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

2. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 

TTPVHCC tiếp nhận kết quả giải quyết từ Bộ 

phận, công chức chuyên môn: 

- Công chức chuyên môn Nhấn nút chuyển để 

chuyển trả kết quả cho một cửa, hệ thống tự động 

gửi sms/email cho công dân biết hồ sơ hoàn tất, 

cập nhật trạng thái hồ sơ được hoàn thiện. 

- TTPVHCC tiếp nhận kết quả (là bản giấy) từ Bộ 

phận, công chức chuyên môn chuyển đến 

Mẫu số 05, 

Thông tư 

01/2018/TT

-VPCP 

B6 
Trả kết 

quả 

TTPVH

CC 

TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 

- Đối với các hồ sơ đã giải quyết xong:  

+ TTPVHCCTrả kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện 

và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định, cập nhật 

thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ, kèm theo thu 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

+ Hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn, 

TTPVHCC liên hệ để cá nhân, tổ chức đến nhận 

kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định, 

cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi kèm theo thu 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ 

sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì 

kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, phải 

bổ sung hồ sơ, TTPVHCC liên hệ với cá nhân, tổ 

chức đề nghị bổ sung hồ sơ theo thông báo. Hồ sơ 

chờ bổ sung được lưu tại TTPVHCC và chuyển lại 

cho Bộ phận, công chức chuyên môn đã thụ lý 

trước đó khi tổ chức, cá nhân đã hoàn thiện hồ sơ 

theo đúng nội dung thông báo. Trường hợp tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu nhận lại hồ sơ để tiện 

cho việc chỉnh sửa, bổ sung, khi hồ sơ được nộp 

lại, TTPVHCC kiểm tra lại thông tin hồ sơ. 

- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, 

TTPVHCC liên hệ tổ chức, cá nhân để trả lại hồ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Thông tư 

01/2018/TT

-VPCP 
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sơ kèm theo Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ. 

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, TTPVHCC 

chuyển văn bản xin lỗi trong đó nêu rõ lý do quá 

hạn và thời hạn hẹn trả kết quả lần sau của đơn vị 

làm quá hạn giải quyết cho tổ chức, cá nhân. 

6. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC 

Mã số Tên biểu mẫu, phụ lục 

Biểu mẫu được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 hướng dẫn 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành. 

Mẫu số 01 Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

Mẫu số 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

Mẫu số 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

Mẫu số 04 Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 

Mẫu số 05 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

Mẫu số 06 Mẫu sổ theo dõi hồ sơ 

 7. LƯU TRỮ HỒ SƠ 

TT Văn bản lưu Trách nhiệm Thời gian 

1.  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả TTPVHCC 

3 năm 

2.  Sổ theo dõi hồ sơ TTPVHCC 

3.  Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
TTPVHCC; 

Phòng CM 

4.  Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
TTPVHCC; 

Phòng CM 

5.  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 
TTPVHCC; 

Phòng CM 

6.  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ TTPVHCC; 
Theo quy 

định 
7.  Bộ hồ sơ tiếp nhận  Phòng CM 
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