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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Cải cách hành chính luôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhất 

là từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới nhằm xây dựng một nền hành chính 

trong sạch, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại để quản lí có hiệu quả công 

việc của nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh. Mặt khác dưới sự 

lãnh đạo của đảng, nước ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền, đây là nhiệm vụ mới rất khó khăn đòi hỏi nhà 

nước không ngừng đổi mới về cả tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của đất 

nước đặt ra. 

Để công cuộc cải cách hành chính nhà nước có hiệu quả thì một trong những 

nhiệm vụ quan trọng là phải cải cách một bước cơ bản các thủ tục hành chính. Trong 

những năm qua khi có nghị quyết về cải cách hành chính của nhà nước, các cấp chính 

quyền đã tiến hành được nhiều việc như: phân cấp; định rõ chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền các cấp. Song thực tế công việc cải cách hành 

chính còn diễn ra chậm và bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nước. 

Yêu cầu chung của cải cách thủ tục hành chính là giảm bớt thủ tục hành chính 

rườm rà và phức tạp, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn và cản 

trở việc giải quyết công việc chung, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nhà nước và các 

tổ chức, công dân [1]. Một trong những mấu chốt của cải cách hành chính là làm sao 

các thủ tục hành chính đơn giản, tiện lợi và chống được tiêu cực. Trong thực tế, khi 

muốn giải quyết một việc cụ thể nào đều phải qua nhiều bước trung gian, thủ tục rườm 

rà, xảy ra nhiều tiêu cực làm xói mòn lòng tin của tổ chức và nhân dân đối với nhà 

nước [15]. Thực hiện cơ chế một cửa có nghĩa là cơ quan hành chính nhà nước tạo ra 

một cơ sở pháp lý mới trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với tổ chức và 

công dân. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cơ chế một cửa Thủ tướng Chính phủ có 

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG: 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. Từ khi quyết định 

ra đời, nhiều cấp chính quyền từ cơ sở đến quận đã triển khai thực hiện, xây dựng đề 

án và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt… Nhưng vấn đề thực hiện cơ chế một 

cửa vào giải quyết công việc hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả như thế nào? Cần 



2 

những giải pháp gì để cơ chế một cửa thực sự là khâu đột phá, góp phần cải cách thủ 

tục hành chính tục hành chính, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, 

trong sạch, hiện đại…thì việc áp dụng mô hình cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ 

tục hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về cả lí luận và thực tiễn trong giai đoạn 

hiện nay. 

Từ những lý do trình bày ở trên, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về "Cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội" là rất cần 

thiết nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính ở Việt Nam hiện 

nay đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đang đặt ra cho công tác nghiên cứu lý luận về cơ 

chế "một của" ở Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Nghiên cứu về cải cách hành chính không phải là vấn đề quá mới mẻ trong 

khoa học pháp lý hiện nay. Đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu  về vấn đề này 

ở những giác độ khác nhau. Điều đó cũng nói lên yêu cầu cấp bách của việc đẩy mạnh 

cải cách hành chính đối với việc xây dựng nền hành chính tiên tiến tại Việt Nam hiện 

nay. Các công trình nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính dưới dạng các công 

trình, tạp chí, sách chuyên khảo, luận văn, luận án, trong đó đáng chú ý một số công 

trình nghiên cứu sau: Về tạp chí khoa học: Lê Hữu Nghĩa, Xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa với việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ta hiện nay, Tạp 

chí Quản lý nhà nước; Nguyễn Văn Thâm, Vũ Thanh Xuân, Cải cách hành chính ở 

Ninh Bình qua thực tiễn triển khai một số dự án cải cách hành chính,Tạp chí Nhà 

nước và Pháp luật, số tháng 08/2011; Bùi Đức Hiển, Vận dụng các quy luật, yếu tố của 

kinh tế thị trường vào thực hiện cải cách hành chính nhà nước; Trần Ngọc Đường, Chủ 

động cải cách bộ máy nhà nước trong xu thế của thời đại, Tạp chí nghiên cứu lý luận. 

Hoặc các bài hội thảo khoa học: PGS.TS.Nguyễn Như Phát, Cải cách hành chính phục 

vụ cải cách kinh tế, Tham luận tại Hội thảo khoa học Việt - Nhật, HN, 24-25/12/2004. 

Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều công trình nghiên cứu dưới dạng sách chuyên khảo, 

giáo trình giảng dạy nghiên cứu, đề cập về cải cách hành chính, trong đó có cải cách 

thủ tục hành chính như: Giáo trình Luật Hành chính của các cơ sở đào tạo luật (Đại 

học Luật Hà Nội, Khoa luật Đại học quốc gia, Viện Đại học Mở Hà Nội; Nguyễn Văn 

Thâm (2000), Những nguyên nhân ảnh hướng đến quá trình cải cách hành chính; 
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 Ngoài ra, còn có khá nhiều các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sỹ nghiên cứu về 

cải cách hành chính trong đó cải cách thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ sở đào 

tạo chuyên ngành luật. Những nghiên cứu này đã góp phần quan trọng vào việc phân 

tích lý luận và thực tiễn cải cách hành chính, thủ tục hành chính nói chung và cải cách 

thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu về 

cách cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

mới chỉ dừng lại ở những báo cáo, tổng kết của địa phương mà chưa có nghiên cứu 

chuyên sâu về thực tiễn hoạt động. Do đó, việc tìm hiểu và nghiên cứu những khó 

khăn và hạn chế trên cơ sở lý luận chung về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa” tại Quận Hoàng Mai là cần thiết, trên cơ sở đó, áp dụng những giải pháp 

phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1 Mục đích 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, mục đích của Luận văn nhằm 

nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính từ thực tiễn quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay. 

3.2 Nhiệm vụ 

   Để phù hợp với mục tiêu trên, Luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Cung cấp những căn cứ khoa học cho việc xác định nguyên nhân của từng mặt 

hạn chế còn tồn tại của mô hình “một cửa” đang vận hành hiện nay ở UBND quận 

Hoàng Mai; 

- Tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa” tại UBND quận Hoàng Mai; 

- Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công 

tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, phục vụ cho công tác quản lý 

và điều hành hoạt động ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1 Đối tượng nghiên cứu  

 Đề tài tập trung nghiên cứu những thủ tục hành chính được giải quyết  theo cơ 

chế “một cửa” tại UBND quận Hoàng Mai từ 2010 đến nay, không mở rộng nghiên 
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cứu các vấn đề về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý hay lĩnh vực không theo cơ chế 

“một cửa”. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Trình bầy một cách có hệ thống các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận và 

pháp lý về cơ chế một cửa trong các văn bản pháp luật, các công trình nghiên cứu và 

trong thực tiễn. 

- Nêu, phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 

- Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện cơ chế một cửa từ thực tiễn 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

5.1 Cơ s  l  luận 

Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh 

về nhà nước và pháp luật; các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đổi mới xây 

dựng và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa; Nhà nước của nhân dân, do dân và vì dân; 

về cải cách hành chính; về cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5.2 Phương pháp nghiên cứu 

 Để hoàn thành đề tài nghiên cứu, luận văn đã dùng những phương pháp nghiên 

cứu sau: 

- Phương pháp thu thập tài liệu; 

- Phương pháp phân tích, diễn giải, tổng hợp; 

- Phương pháp so sánh; 

- Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn  góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vao trò của một cửa, 

về tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến cơ chế một cửa, về nâng cao năng lực 

thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện 

cơ chế một cửa và về minh bạch hóa, kiểm soát thủ tục hành chính trong cơ chế một 

cửa. Đồng thời, công trình này có thể trở thành tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và 

giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật, và là tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà 
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hoạch định chính sách về cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính tiên tiến ở 

Việt Nam. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục nội 

dung luận văn gồm 3 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về cơ chế một cửa 

Chương 2: Thực trạng cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Chương 3: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa từ thực tiễn quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 

 

 1.1. Khái niệm chung về cơ chế một cửa   

 1.1.1.  Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc cơ chế một cửa 

 1.1.1.1 Khái niệm 

Mô hình "một cửa" cho đến nay đã được các cơ quan hành chính nhà nước áp 

dụng trong phạm vi cả nước và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 93/2007/QĐ-

TTg: 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.[4]. 

Một cửa về bản chất là việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà 

nước đối với tổ chức và công dân bao gồm từ khâu tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị tiếp 

đến xử lý và trả lời kết quả cho tổ chức và công dân thông qua một bộ phận gọi là một 

cửa tại một cơ quan hành chính nhà nước. Như có thể khái quát việc giải quyết thủ tục 

hành chính theo đó công dân tổ chức có nhu cầu chỉ cần đến một nơi, một đầu mối, 

một cửa để liên hệ đề xuất, thực hiện các yêu cầu theo quy định và nhận kết quả giải 

quyết của cơ quan hành chính nhà nước mà không cần phải đi lại nhiều lần, qua nhiều 

cửa để giải quyết công việc. 

Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thực chất còn làm thay đổi 

bản chất hành chính của các cơ quan quản lý, nó chủ yếu làm dịch vụ cho tổ chức và 

cá nhân và giải quyết khi đảm bảo các yếu tố theo pháp luật quy định, điều đó cũng có 

nghĩa chuyển từ quản lý sang làm dịch vụ cho tổ chức và cá nhân. 

Như vậy, thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa là hoạt động có mục 

đích của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết các công 

việc của tổ chức và cá nhân bao gồm việc: tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu đến trả kết quả 

thông qua một đầu mối. 

 Cơ chế một cửa là cơ chế thuộc lĩnh vực hành chính công nhằm cung cấp cho 

các tổ chức và công dân các dịch vụ hành chính thông qua bộ phận một cửa một cách 

có hiệu quả, minh bạch và dễ tiếp cận. Khái niệm cơ bản là việc nhận và trả hồ sơ hành 

chính, trước kia được cung cấp tại các cơ quan chức năng riêng biệt, thì nay được tập 
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trung vào một nơi. Nhờ có cơ chế "một cửa", quy trình xử lý chuyển từ mô hình " 

nhiều cửa cho mộ dịch vụ" sang " một cửa cho nhiều dịch vụ" 

 “Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm 

quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả 

chỉ thông qua một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả” tại cơ quan hành 

chính nhà nước. 

 Cơ chế một cửa được hiểu "là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ 

chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc 

công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 

được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành 

chính nhà nước" [5]. 

 1.1.1.2. Đặc điểm 

Trước đây, tổ chức, công dân phải đi làm nhiều lần, đến một hoặc nhiều cơ 

quan để liên hệ giải quyết công việc của mình. Nay với cơ chế “một cửa”, tổ chức 

công dân chi phải đến liên hệ tại một nơi, việc phối hợp giải quyết công việc của tổ 

chức, công dân thuộc trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tai 

cơ quan hành chính nhà nước. 

- Góp phần chống tệ qan liêu, cửa quyền, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, 

công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân 

của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Nâng cao chất lượng công vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.  

- Đổi mới cơ bản phương thức hoạt động của bộ máy các cơ quan hành chính 

nhà nước, trên cơ sơ đó sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, 

hiệu quả. 

 1.1.1.3.  Nguyên tắc 

Việc áp dụng thực hiện cơ chế “Một cửa” cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 



8 

- Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố 

thủ tục hành chính của UBND quận, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. 

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chings, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; 

việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình 

giải quyết hồ sơ hành chính tại một cơ quan chuyên môn. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải 

quyết công việc của cá nhân, tổ chức. 

- Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 1.1.2. Các Cơ quan áp dụng cơ chế một cửa 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 

- UBND Quận; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương. 

 1.1.3. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa 

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ  

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc 

nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến ở những nơi có quy định nhận hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến; 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính 

hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ 

chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một 

lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh; 

Bước 2: Chuyển hồ sơ 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào tính chất công việc có trách nhiệm 

xem xét, xử lý theo quy trình sau: 

+ Trình lãnh đạo trực tiếp để giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền; 
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+ Trực tiếp liên hệ với các cơ quan có liên quan để giải quyết hồ sơ. Các cơ quan 

có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời 

gian quy định; 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức phân công cán bộ, công chức giải quyết 

như sau: 

-  Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức báo cáo 

người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. Quá trình 

thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ và lưu tại cơ quan giải quyết; 

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức 

báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được 

tính trong thời gian giải quyết hồ sơ; 

- Các hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, công chức báo cáo 

cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải 

quyết hồ sơ. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời 

hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định; 

- Các hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ phải thông báo 

bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, 

trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả. 

Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và 

phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức 

và thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua 
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dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính; nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì việc 

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

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu 

cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ và văn bản xin 

lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ); 

- Đối với hồ sơ không giải quyết: liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm 

theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển 

văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: liên hệ để cá nhân, tổ 

chức nhận 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. 

1.1.4. Ý nghĩa của cơ chế một cửa 

 Hiệu quả của việc giải quyết hồ sơ theo cơ một cửa đã làm cho nền hành chính 

trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn, mang lại sự thuận tiện cho 

người dân. Cụ thể là: 

 Thứ nhất, cơ chế một cửa thực sự đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành 

chính, phù hợp với tình hình thực tế, hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng 

hộ. Các thủ tục hành chính được rà soát đơn giản, dễ hiểu, quy trình giải quyết được 

điều chỉnh hợp lý, khoa học, công khai. Những giấy tờ có tính chồng chéo không theo 

quy định của Nhà nước được loại bỏ. Đối với Lãnh đạo UBND các cấp và Lãnh đạo 

các sở, ban ngành, phòng chức năng bớt đi những công việc sự vụ, dành nhiều thời 

gian cho những nhiệm vụ quan trọng hơn, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước. 

 Thứ hai, cơ chế một cửa khắc phục được tình trạng đùn đẩy công việc, không 

rõ trách nhiệm như trước đây. Trước đây khi công dân có hồ sơ hành chính đến giải 

quyết phải tìm gặp nhiều phòng ban khác nhau, hồ sơ có khi phải làm đi làm lại nhiều 

lần, mất nhiều thời gian, thời gian giải quyết công việc không được quy định cụ thể, 



11 

thủ tục hành chính không thống nhất, không được niêm yết công khai, còn có biểu 

hiện phiền hà đối với nhân dân. 

 Thứ ba, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” góp phần đẩy 

mạnh công tác dân chủ cơ quan và các UBND, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công 

chức được nâng lên, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt hơn, nâng cao chất lượng công tác; 

các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của từng cơ quan liên 

quan đến các lĩnh vực giải quyết được công khai quán triệt, bàn bạc, kiểm tra và tổ 

chức thực hiện, mặt khác việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân 

được quan tâm; những vướng mắc, tranh chấp nảy sinh ở các khu dân cư được giải 

quyết kịp thời từ cơ sở. 

 1.2. Nội dung chủ yếu của pháp luật về cơ chế một cửa trong một số lĩnh 

vực quản lý hành chính nhà nƣớc ở Ủy ban nhân dân quận 

 1.2.1 Cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai 

 Các Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực: Tài nguyên 

Môitrường được thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1: Nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận nộp hồ 

sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và 

hợp lệ của hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày nhận giấy 

chứng nhận sau 25 ngày làm việc (không tính thời gian niêm yết công khai, nếu có); 

chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất). 

Bước 2 :  Thẩm tra hồ sơ,  trích lục, trích đo địa chính... : Thời hạn 17 ngày làm việc.   

- Trong thời hạn không quá mười lăm 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp Quận có trách nhiệm thực hiện các 

nội dung sau: Kiểm tra hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp 

đổi Giấy chứng nhận; Làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất 

đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; Lập hồ sơ chuyển cho 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Quận. 
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- Trong thời hạn không quá hai 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Giấy 

chứng nhận đã ký do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng Đăng 

ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Ghi vào sổ cấp Giấy chứng nhận; Trả hồ sơ xin 

cấp đổi Giấy chứng nhận nếu không đủ điều kiện và giải thích rõ lý do; Chuyển Giấy 

chứng nhận cấp đổi cho Bộ phận một cửa; Sao lưu hồ sơ, gửi bản sao Giấy chứng nhận 

đã cấp cho cơ quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng hoặc cơ quan quản lý nông 

nghiệp cấp Quận theo quy định; chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ; 

Bước 3: - Kiểm tra, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong thời hạn 04 

ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, ký tờ trình, 

trình lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 ngày).  

Bước 4:  Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân và hộ gia đình.  

-  Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 

3 Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng bản cơ ngày 19 tháng 6 năm 2009; cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư 

hỏng hoặc do đo đạc lại mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất [10].  

Bước 1 :  Hồ sơ gồm có 

-  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi; 

- Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu 

nhà ở [2]; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp giấy tờ về 

quyền sở hữu công trình xây dựng [theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 của Nghị 

định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất]; 

trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp một trong 

các loại giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và giấy 

tờ [3]; 
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- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật (nếu có); 

- Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại 

điểm 3 khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng). 

Bước 2:  Thời gian giải quyết 

Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất thì thời 

gian được tăng thêm không quá 05 ngày làm việc (tính cả thời gian 15 ngày niêm yết 

công khai, nếu có).  

Bước 3:  Lệ phí: không 

Tại UBND Quận: Thời gian 20 ngày trong đó: 

Nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận kiểm tra, ký nhận hồ sơ từ Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn và chuyển ngay cho Phòng Tài nguyên và 

Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất). 

Thẩm tra hồ sơ,  trích lục, trích đo địa chính... :  

- Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do Bộ phận 

một cửa chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp Quận thực hiện các 

nội dung sau: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định 

đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận và chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản; xác nhận vào đơn đề nghị cấp đổi và đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bổ 

sung); Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý 

kiến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cấp 

Quận. Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu 

lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông 

nghiệp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất; Chuyển thông tin đến cơ quan thuế, cơ quan tài chính để xác định nghĩa vụ tài 

chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 

luật; chuyển hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất 

(nơi chưa có bản đồ địa chính) đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
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- Nhận được Giấy chứng nhận đã ký do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển 

đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Ghi vào sổ cấp Giấy 

chứng nhận; Sao lưu hồ sơ, gửi bản photo Giấy chứng nhận đã cấp cho cơ quan quản 

lý nhà ở, công trình xây dựng hoặc cơ quan quản lý nông nghiệp cấp Quận theo quy 

định; chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ; Chuyển Giấy chứng nhận nếu không đủ điều 

kiện , giải thích rõ lý do đến Bộ phận một cửa Quận. 

Kiểm tra, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

- Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh 

các thủ tục, ký tờ trình, trình lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

- Lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 ngày).  

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân và hộ gia đình.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 

Đối với thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 

Hồ sơ gồm có: 01 bộ 

- Đơn đề nghị cấp lại  ; 

- Giấy tờ xác nhận việc mất GCN của công an cấp xã nơi mất giấy; 

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất giấy Chứng nhận QSDĐ trên phương tiện 

thông tin đại chúng tại địa phương. 

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy 

chứng nhận tại trụ sở UBND xã trong thời gian 15 ngày. 

- Trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn thì không cần giấy niếm yết mất 

Giấy, nhưng cần có xác nhận của UBND cấp xã về thiên tai, hoả hoạn đó 

- Thời gian giải quyết: Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. (tính cả thời gian 15 ngày niêm yết công khai, nếu có và 15 ngày giải 

quyết khiếu nại, tố cáo sau khi niêm yết).  

- Lệ phí: không 

Tại UBND Quận: Thời gian 18 ngày 

Nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Quận kiểm tra, ký nhận hồ sơ từ 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn và chuyển ngay cho Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất. 

Thẩm tra hồ sơ,  trích lục, trích đo địa chính... :  

- Trong thời gian 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất Quận có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Kiểm tra 

hồ sơ, nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận vào đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; - Lập tờ trình, dự 

thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất; Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa 

đất nếu hồ sơ lưu chưa có; đồng thời in Giấy chứng nhận mới, hoàn chỉnh hồ sơ 

chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Quận; 

- Nhận được Giấy chứng nhận đã ký do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển 

đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Ghi vào sổ cấp Giấy 

chứng nhận; Sao lưu hồ sơ, gửi bản photo Giấy chứng nhận đã cấp cho cơ quan quản 

lý nhà ở, công trình xây dựng hoặc cơ quan quản lý nông nghiệp cấp Quận theo quy 

định; chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ; Chuyển Giấy chứng nhận nếu không đủ điều 

kiện , giải thích rõ lý do đến Bộ phận một cữa Quận. 

Kiểm tra, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

- Trong thời hạn 2 ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh các 

thủ tục, ký tờ trình, trình lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

- Lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .  

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân và hộ gia đình.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 

Đối với thủ tục Hồ sơ đề nghị tách thửa, hợp thửa đất 

Hồ sơ gồm có: 01 bộ 

- Đơn xin tách thửa, hợp thửa (theo mẫu) 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Lệ phí: không 

Sơ đồ và quy trình giải quyết: 
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Sơ đồ: Tương tự mục 18, Điều 75 của Quy định này. 

Quy trình giải quyết: 

Tại UBND Quận: thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị tách thửa, hợp thửa đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND Quận nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND 

Quận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ, 

vào sổ tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất. 

Thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính, trích do địa chính: Thời gian 11 ngày 

làm việc.   

- Trong thời hạn không quá 10 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách 

nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính; trích sao hồ sơ 

địa chính, in giấy chứng nhận, lập tờ trình. Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên-Môi trường.  

Kiểm tra và trình ký: 

- Trong thời hạn không quá 02 ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường có trách 

nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, ký tờ trình, trình lãnh đạo UBND Quận ký.   

- Lãnh đạo UBND Quận ký (01 ngày).  

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân và hộ gia đình.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 

Đối với thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất: 

Hồ sơ gồm có: 01 bộ 

- Đơn xin đề nghị đăng ký biến động về QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất (theo mẫu). 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản chính) 

- Kê khai thuế theo quy định của pháp luật (theo mẫu quy định). 

- Giấy tờ liên quan (TB, BB, Gia đình liệt sỹ, hộ nghèo .v.v., nếu có) 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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- Lệ phí: không 

Quy trình giải quyết: 

Tại UBND Quận: thời gian giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, ghi giấy tiếp 

nhận hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi 

trường (Văn phòng đăng ký QSDĐ).  

Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, trích sao hồ sơ địa chính...:  

- Trong thời hạn không quá 22 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có 

trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất chi tiết; trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính cho cơ quan 

thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ. 

Thực hiện các thủ tục nghĩa vụ tài chính: thời gian 02 ngày. 

- Cơ quan thuế căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính để tính toán nghĩa vụ tài 

chính, ra thông báo thuế gửi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ Quận. 

Kiểm tra và trình ký: Thời gian 02 ngày làm việc. 

- Trong thời hạn không quá 03 ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường kiểm tra trình 

UBND Quận quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối 

với trường hợp thuê đất, trình lãnh đạo UBND Quận ký giấy chứng nhận.  

- Lãnh đạo UBND Quận ký (01 ngày).  

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân và hộ gia đình.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định 

Đối với thủ tục chuyển nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc chuyển 

nhƣợng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 

Hồ sơ gồm có: 01 bộ 
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- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng chuyển 

nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản chính) 

- Kê khai thuế theo quy định của pháp luật. (theo mẫu quy định) 

- Trường hợp tặng cho bổ sung thêm một số giấy tờ: giấy khai sinh hoặc sổ hộ 

khẩu gia đình (poto, công chứng), giấy xác nhận miễn giảm thuế (nếu có).  

- Giấy xác nhận hạng đất (nếu là đất nông nghiệp, lâm nghiệp). 

Trường hợp Đăng ký nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thuế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử 

dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bổ sung: 

- Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc quyết định kê biên 

bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án ( thay cho chuyển nhương, tặng cho);  

- Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất. 

Trường hợp Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì bổ sung: 

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân. 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Lệ phí: không 

Tại UBND Quận:  

Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng 

đất hoặc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận nộp hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND Quận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ 

sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất. 

Thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...:.   

- Trong thời hạn không quá 08/ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách 

nhiệm thẩm tra hồ sơ; trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để 

xác định nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực 
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hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới, in 

giấy chứng nhận, lập tờ trình và lưu hồ sơ. 

Thực hiện các thủ tục nghĩa vụ tài chính: thời gian 02 ngày. 

- Cơ quan thuế căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính để tính toán nghĩa vụ tài 

chính, ra thông báo thuế gửi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

Kiểm tra và trình ký:  

- Trong thời hạn không quá 02 ngày, Phòng Tài nguyên-Môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra hồ sơ, ký tờ trình, trình lãnh đạo UBND Quận ký.  

Lãnh đạo UBND Quận ký (01 ngày).  

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận kiểm tra việc thu thuế và trả kết quả 

cho cá nhân và hộ gia đình.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định 

1.2.2. Cơ chế một cửa trong lĩnh vực kinh tế 

Đối với thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đối với các dự án do UBND cấp 

Quận quyết định đầu tư) 

Hồ sơ bao gồm: 01 bộ 

- Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư bao gồm: 

Phần công việc đã thực hiện; Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà 

thầu; Phần kế hoạch đấu thầu; Phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch đấu 

thầu. Tổng giá trị các phần công việc trên không được vượt tổng mức đầu tư của dự án; 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư; Quyết định điều 

chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư (nếu có); Dự toán, tổng dự toán được 

phê duyệt, kèm theo thiết kế bản vẽ thi công đã được đóng dấu thẩm định của cơ quan 

chức năng (nếu có); Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Lệ phí:  không 

Sơ đồ và quy trình giải quyết:  
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Tiếp nhận hồ sơ: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đối với 

các dự án do UBND cấp Quận quyết định đầu tư) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND Quận nộp hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận xem xét tiếp 

nhận hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

Kiểm tra và giải quyết hồ sơ: Thời gian 07 ngày 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện lập báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu, tờ trình xin phê duyệt, soạn thảo quyết 

định phê duyệt, chuyển đến Văn phòng UBND Quận trình ký.  

Kiểm tra trình ký : Thời gian 01 ngày. 

- Văn phòng UBND Quận kiểm tra hồ sơ,trình lãnh đạo UBND Quận ký (0,5 ngày).  

- Lãnh đạo UBND Quận ký kết quả thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (0,5 ngày).  

Kiểm tra và trả kết quả: (01 ngày). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận thu thuế, lệ phí và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 
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Đối với thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (đối với các dự án do UBND cấp 

Quận quyết định đầu tư) 

Hồ sơ bao gồm: 01 bộ 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư; 

- Quyết định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 

- Hồ sơ mời thầu; 

- Dự toán, tổng dự toán được phê duyệt, kèm theo thiết kế bản vẽ thi công đã 

được đóng dấu thẩm định của cơ quan chức năng; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Lệ phí:  không 

Tiếp nhận hồ sơ: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (đối với các 

dự án do UBND cấp Quận quyết định đầu tư) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND Quận nộp hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận xem xét tiếp nhận 

hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.   

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

chính - Kế hoạch.  

Kiểm tra và giải quyết hồ sơ: Thời gian 07 ngày 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, tờ trình xin phê duyệt, soạn thảo quyết 

định phê duyệt, chuyển đến Văn phòng UBND Quận trình ký.  

Kiểm tra trình ký : Thời gian 01 ngày. 

- Văn phòng UBND Quận kiểm tra hồ sơ,trình lãnh đạo UBND Quận ký (0,5 ngày).  

- Lãnh đạo UBND Quận ký kết quả thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu (0,5 ngày).  

Kiểm tra và trả kết quả: (01 ngày). 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận thu thuế, lệ phí và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân.  

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 
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Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với các dự án do UBND cấp Quận 

quyết định đầu tư) 

Hồ sơ bao gồm: 01 bộ 

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư; 

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư; 

- Quyết định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu; 

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia hoặc tư vấn; 

- Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ 

dự thầu của chủ đầu tư hoặc Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; 

- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; 

- Biên bản đóng, mở thầu; 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Lệ phí:  thu 0,1% tổng giá trị gói thầu nhưng mức tối thiểu 500.000đ, tối đa 

3.000.000đ. 

 Tiếp nhận hồ sơ: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với các 

dự án do UBND cấp Quận quyết định đầu tư) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND Quận nộp hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận xem xét tiếp nhận 

hồ sơ, ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.   

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

chính - Kế hoạch.  

Kiểm tra và giải quyết hồ sơ: Thời gian 07 ngày 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều 

kiện lập báo cáo thẩm định, phê duyệt đấu thầu, tờ trình xin phê duyệt, soạn thảo quyết 

định phê duyệt, chuyển đến Văn phòng UBND Quận trình ký.  

Kiểm tra trình ký : Thời gian 01 ngày. 

- Văn phòng UBND Quận kiểm tra hồ sơ,trình lãnh đạo UBND Quận ký (0,5 ngày).  

- Lãnh đạo UBND Quận ký kết quả thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu (0,5 ngày).  

Kiểm tra và trả kết quả: (01 ngày). 
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận thu thuế, lệ phí và trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân.  

 Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định 

1.2.3. Cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  tư pháp hộ tịch 

 Sơ đồ và quy trình giải quyết 

 

Tiếp nhận hồ sơ:  

- Công dân có nhu cầu đề nghị thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc, 

xác định lại giới tính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận nộp hồ sơ, Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu nhận 

hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.   

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận chuyển ngay hồ sơ cho Phòng Tư pháp. 

Kiểm tra: thời gian 02 ngày. 

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì thảo 

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch rồi chuyển Văn phòng UBND Quận. 

Trình ký: thời gian 01 ngày. 

- Văn phòng UBND Quận trình Lãnh đạo UBND Quận xem xét và ký Quyết định. 

Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Văn phòng UBND Quận chuyển Quyết định cho Phòng Tư pháp, Phòng Tư pháp 

căn cứ vào nội dung Quyết định để ghi chú nội dung thay đổi, cải chính vào mặt sau của 
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Giấy khai sinh gốc, ký xác nhận, sau đó chuyển bản chính Quyết định và bản chính Giấy 

khai sinh đã cải chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.  

1.2.4. Cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  văn hóa, giáo dục 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đến 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để  được hướng dẫn lập hồ sơ thuộc 

lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trừ thứ bảy, 

chủ nhật và ngày lễ, tết.  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc gửi qua đường bưu 

điện đến Bộ phận một cửa UBND quận. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng 

dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần, giờ hành chính (trừ thứ bảy- 

chủ nhật, ngày lễ tết). 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, giáo dục  thuộc 

thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 

Thành phần, số lượng hồ sơ được quy định cụ thể tại quy trình tiếp giải quyết thủ 

tục hành chính của từng thủ tục cụ thể thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục  

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành 

quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt 

động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 

số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.  

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định 
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có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, 

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. 

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, 

lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. 

 Kể từ khi áp dụng, hầu hết các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết công 

việc liên quan đến các lĩnh vực giáo dục áp dụng theo cơ chế một cửa đều thực hiện 

giao dịch tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” để nộp hồ sơ và nhận lại kết quả. Các 

hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, 

theo đúng quy định của pháp luật và trả lại đúng hẹn. Số hồ sơ phải trả lại hoặc trả 

không đúng hẹn chiếm tỉ lệ nhỏ, chủ yếu là những hồ sơ chưa hợp lệ hoặc liên quan 

đến những lĩnh vực phức tạp, cần phải có thời gian nghiên cứu, xác minh. 

 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Nghị định 63 của Chính phủ, đã 

thực hiện tốt việc niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại bộ 

phận một cửa. Theo đó, tỉ lệ thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định 

trên cổng thông tin điện tử đạt tỉ lệ cao; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa 

chỉ hộp thư điện tử, hòm thư góp ý tại bộ phận một cửa.  

 Đặc biệt, từ khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ hoạt động tại 

bộ phận một cửa đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đảm bảo 

hệ thống điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời. Đồng thời tạo chuyển biến 

cơ bản trong mối quan hệ giữa với các tổ chức, công dân. Tổ chức, công dân đến liên 

hệ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa được đón tiếp chu đáo, lịch sự. Công chức ở bộ 

phận này luôn có mặt để giao dịch, trả lời, hướng dẫn, giải đáp và tiếp nhận các thủ tục 

từ các tổ chức, cá nhân.  

 Thông qua việc thực hiện chế độ một cửa liên thông đã giúp quá trình giải 

quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức được thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

Hàng năm, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã giải quyết chủ yếu là các thủ tục 

cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chuyển trường, cấp giấy phép dạy thêm, học thêm… 
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 Cùng với đó, hoạt động của bộ phận một cửa đã thúc đẩy thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ quan, công khai các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm, tinh thần phục vụ của các phòng, ban, công chức, viên chức, lao động trong cơ 

quan đối với tổ chức và công dân. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong 

giải quyết công việc, hạn chế tiêu cực, khắc phục tình trạng đùn đẩy ở một số khâu của 

một bộ phận cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. 

1.2.5.  Cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  lao động, an sinh xã hội 

Phạm vi thực thiện nội dung, nguyên tắc và quy trình thực hiện cải cách hành 

chính theo cơ chế "một cửa” trong lĩnh vực quản lý lao động, an sinh xã hội bao gồm 

những nội dung sau: 

Thứ nhất, về phạm vi, nội dung thực hiện:  

Công tác chính sách TBLS - NCC: Thẩm định hồ sơ xác nhận mới TBLS và 

người hưởng chính sách như thương binh; Kiểm tra sửa chữa và trang cấp dụng cụ 

chỉnh hình theo định kỳ; Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chuyển đến, làm thủ tục chuyển đi; 

Giải quyết đơn, thư hỏi về chế độ chính sách và thủ tục hưởng chế độ chính sách.  

Chính sách lao động việc làm: Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ việc làm; thẩm 

định và phê duyệt nội quy lao động, thoả ước lao động và đăng ký lao động của các 

doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký tuyển dụng của các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao 

động, hồ sơ của người nước ngoài đăng ký làm việc tại tỉnh, hồ sơ của lao động địa 

phương đăng ký vào làm việc cho các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh và hồ sơ 

của lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cấp phép đào tạo nghề theo dự án 

đầu tư của tỉnh.  

Chính sách xã hội: Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp chất độc da cam; 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các đối tượng trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn, người 

già diện chính sách cô đơn không nơi nương tựa; đối tượng tâm thần..v.v.. vào nuôi 

dưỡng tập trung tại các trung tâm do ngành Lao động – TBXH quản lý; Thủ tục hồ sơ 

giải quyết chế độ ưu đãi BHYT, ưu đãi cho học sinh, sinh viên nghèo.v.v...  

Công tác Thanh tra: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động; Hồ sơ cấp giấy 

thoả thuận các biện pháp an toàn lao động trong SXKD khi có sử dụng vật liệu nổ, hoá 

chất, các thiết bị kỹ thuật theo quy định.  

Thứ hai, về nguyên tắc giải quyết:  
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Thủ tục hành chính đơn đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật, bảo đảm thời gian 

giải quyết kịp thời và thuận lợi; Công khai thủ tục hành chính, thời gian và quy trình 

giải quyết công việc để tổ chức, công dân biết; Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 

công việc thuộc 04 lĩnh vực trên đều phải trực tiếp tại bộ phận giao dịch "một cửa". 

Không trực tiếp tại các phòng, ban chuyên môn hoặc lãnh đạo Sở (trừ những trường 

hợp đã có đăng ký trước); Công chức tại bộ phận giao dịch "một cửa" có trách nhiệm 

hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ, thủ 

tục thuộc lĩnh vực cần giải quyết, đồng thời chấp hành các nội quy, quy chế làm việc 

của cơ quan; Bộ phận giao dịch "một cửa" có trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả cho 

tổ chức cá nhân đúng quy định. Đồng thời có quyền từ chối những tổ chức cá nhân có 

nhu cầu giải quyết công việc ngoài thẩm quyền giải quyết của ngành, không đầy đủ hồ 

sơ thủ tục quy định, hoặc đến giao dịch trong tình trạng say bia rượu.  

Thứ ba, về quy trình giải quyết và trách nhiệm xử lý hồ sơ:  

 Bộ phận giao dịch "một cửa” tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân có nhu cầu 

giải quyết công việc:  

 Hồ sơ đầy đủ theo quy định ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn thời gian 

trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời làm thủ tục chuyển cho phòng, ban chuyên 

môn nghiên cứu giải quyết hoặc trình lãnh đạo giải quyết theo thẩm quyền.  

Hồ sơ không đầy đủ theo quy định hoặc hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ngành thì hướng dẫn và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc liên 

hệ cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết.  

 Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn sau khi nhận hồ sơ do bộ phận "một cửa" 

chuyển đến phải phân công cán bộ hoặc trực tiếp nghiên cứu xem xét giải quyết hoặc trình 

lãnh đạo Sở giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy trình, đảm bảo thủ tục hành chính và 

thời gian quy định. Sau khi có kết quả giải quyết chuyển trả kết quả (bao gồm cả hồ sơ, 

nếu cần) về bộ phận giao dịch "một cửa" để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.  

1.2.6. Cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  trật tự đô thị 

 Các quy định về thủ tục tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị được 

thực hiện theo quy trình sau: 
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Bước 1: Nhận hồ sơ: Thời gian 01 ngày. 

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ: 03 – 30 ngày (tùy từng thủ tục cụ thể) 

- Phòng quản lý đô thì đọc tài liệu, nghiên cứu các thủ tục liên quan; 

- Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa; 

- Trả lại hồ sơ không hợp lệ và nêu rõ lý do  

-  Yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) 

Bước 3: Trình ký duyệt hồ sơ: thời gian 01 - 04 ngày. Phòng Quản lý đô thị 

trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục, ký tờ trình, trình lãnh đạo UBND quận ký 

- Soạn thảo văn bản trả lời; 

- Trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo UBND quận ký 

Bước 4: Trả kết quả: thời gian 01 ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Quận trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 

- Lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo quy định. 

Có thể lấy vì dụ một số thủ tục hành chính điển hình trong lĩnh vực quản lý đô 

thị như: thủ tục cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu 

vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500); thủ tục thẩm định Thiết kế bản vẽ 

thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND Quận làm Chủ đầu tư 

hoặc Quyết định đầu tư); thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các 

công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 

Đối với Thủ tục cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 

(trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500). 

- Hồ sơ gồm có 02 bộ 

+ Đơn hoặc công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (01 bản);  

+ Các giấy tờ, văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);  

Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định  

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ 

sung hồ sơ). 

- Trình tự thực hiện: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày)  
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+ Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (15 ngày) + Lãnh đạo phòng giao việc: 1 

ngày + Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3-7 ngày. + Thụ lý 

hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời: 3 ngày + Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-3 ngày 

+ Trình Lãnh đạo UBND Quận ký duyệt: 1-2 ngày.  

+ Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 1 ngày  

+ Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày). 

Đối với thủ tục thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công 

trình xây dựng cơ bản do UBND Quận làm Chủ đầu tƣ hoặc Quyết định đầu tƣ) 

- Hồ sơ gồm 01 bộ: 

+ Tờ trình xin thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán (01 bản)  

+ Hợp đồng thiết kế (01 bản)  

+ Biên bản nghiệm thu công trình thiết kế (01 bản)  

+ Bản vẽ thi công và tổng dự toán (02 bộ)  

+ Quyết định đầu tư (phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư). 

+ Quyết định chỉ định đơn vị lập dự án  

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ). 

- Trình tự thực hiện: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày)  

+ Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (09 ngày) + 2 ngày đọc tài liệu và nghiên 

cứu các thủ tục liên quan đến dự án. + 3 ngày nghiên cứu hồ sơ bản vẽ thi công. + 3 

ngày nghiên cứu tổng dự toán. + 1 ngày dự thảo kết quả thẩm định.  

+ Trình lãnh đạo UBND Quận ký (01 ngày)  

+ Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 01 ngày  

+ Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày). 

Đối với thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công 

trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố) 

- Hồ sơ gồm 01 bộ: 

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (02 bản);  

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp lệ (01) bản; 

 + Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ);  
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Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định  

- Thời hạn giải quyết: Nhà ở riêng lẻ: 15 ngày làm việc; Công trình khác: 20 

ngày làm việc. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng QLĐT (trong ngày)  

+ Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (10 ngày hoặc 15 ngày tùy thuộc công 

trình) + Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày + Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu 

cầu bổ sung hồ sơ: 3 ngày (5 ngày) + Thụ lý hồ sơ hoàn chỉnh phiếu xác minh, phiếu 

tính phí XD, soạn thảo giấy phép: 3 ngày (05 ngày). + Cán bộ thẩm tra: 1 ngày (02 

ngày). + Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-2 ngày  

+ Lãnh đạo UBND Quận ký duyệt: 1-2 ngày.  

+ Văn thư vào số, đóng dấu giấy phép, hoàn chỉnh đóng dấu bản vẽ: 1 ngày  

+ Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong 

ngày)… 

1.3.  Các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế một cửa 

Tính hợp pháp của hệ thống pháp luật xuất phát từ chính yêu cầu của cuộc sống 

xã hội. Trong khoa học pháp lý hiện nay phổ biến quan điểm cho rằng, tính hợp pháp 

của hệ thống pháp luật là sự phù hợp giữa quy định của các văn bản dưới luật với luật. 

Quan điểm này hoàn toàn đúng nhưng chưa thực sự đầy đủ. Bởi lẽ, nếu chỉ coi việc 

đảm bảo tính hợp pháp của hệ thống pháp luật chỉ là “văn bản quy phạm pháp luật 

phải được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục luật định. Bên cạnh đó, 

hình thức của văn bản phải phù hợp với quy định về kỹ thuật văn bản” sẽ không đảm 

bảo nguyên tắc pháp luật phản ánh đời sống xã hội, thể hiện ý chí nguyện vọng của 

nhân dân. Thực tế cho thấy có những văn bản do cơ quan hành chính ban hành đúng 

thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục do luật định nhưng không nhận được sự ủng hộ của 

đông đảo các tầng lớp dân cư dẫn đến hiệu lực thi hành thấp, phải bãi bỏ. Ví dụ quy 

định của UBND thành phố Hà Nội về cấm đăng ký xe máy ở các quận nội thành đã 

không nhận được sự ủng hộ của người dân Hà Nội, sau một thời gian thực hiện phải 

bãi bỏ.  

Quan trọng hơn, có một thực tế là còn nhiều văn bản luật do Quốc hội ban hành 

mới dừng lại ở quy định chung, chưa cụ thể, đòi hỏi phải có văn bản quy định chi tiết 
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do cơ quan hành chính ban hành. Mặt khác, nhiều mối quan hệ xã hội hiện nay vẫn 

được điều chỉnh bởi văn bản dưới luật. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu về sự phù hợp giữa 

các quy định của văn bản dưới luật với luật, tính hợp pháp của hệ thống pháp luật còn 

bao hàm nhiều yêu cầu khác. Đó là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

phải phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng nhu cầu xã hội. Văn bản đó có 

đáp ứng được yêu cầu của xã hội của thời điểm đó hay không? Có được người dân ủng 

hộ hay không? Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần thực hiện tốt 

công tác tham khảo ý kiến của đối tượng chịu tác động của văn bản nói riêng, nhân dân 

nói chung. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật công khai, minh bạch thông 

qua nhiều hình thức khác nhau bảo đảm cho xã hội, nhân dân được tiếp cận một cách 

thuận tiện, dễ dàng nhất. Hình thức văn bản phải rõ ràng đúng quy định, đúng thẩm 

quyền. Nội dung văn bản phải rõ ràng, dễ đọc, dễ tiếp cận; nội dung của từng quy phạm 

phải đơn nghĩa, dễ hiểu, dễ tiên liệu. Tính minh bạch của hệ thống pháp luật còn đòi hỏi 

các văn bản điều chỉnh cùng một nhóm quan hệ xã hội (hợp thành một ngành luật) phải 

nhất quán, có sự thống nhất trong nội tại giữa văn bản luật với văn bản dưới luật. 

Nội dung của tính thống nhất của hệ thống pháp luật thể hiện ở sự thống nhất 

trong nội dung của từng văn bản quy phạm pháp luật, sự thống nhất trong nội dung các 

văn bản quy phạm pháp luật có cùng nhóm đối tượng điều chỉnh (một ngành luật) và 

sự thống nhất giữa các nhóm văn bản điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội (giữa các 

ngành luật).  

Trong từng văn bản luật tính thống nhất đòi hỏi các quy phạm pháp luật trong 

từng điều khoản phải phù hợp với nội dung của điều khoản đó; các điều khoản trong 

một chương phải thể hiện đúng nội dung những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của 

chương; nội dung giữa các chương trong mỗi văn bản phải lôgic, có sự liên kết chặt 

tạo nên sự thống nhất chung của toàn bộ văn bản. Nói cách khác, tính thống nhất của 

văn bản quy phạm pháp luật thể hiện sự thống nhất giữa các quy phạm với chế định, 

giữa các chế định với các chế định trong văn bản quy phạm pháp luật.  

Tính thống nhất của một nhóm văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một 

nhóm quan hệ xã hội (một ngành luật) đòi hỏi sự thống nhất giữa các chế định trong 

một ngành luật. Điều này đòi hỏi khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần loại 

trừ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa văn bản luật này với văn bản luật khác trong cùng 



32 

một ngành luật; bảo đảm sự thống nhất về thứ bậc, sự phù hợp giữa văn bản dưới luật 

với văn bản luật, giữa luật và Hiến pháp.  

Tính thống nhất của các hệ thống pháp luật nói chung đòi hỏi sự kết hợp chặt 

chẽ giữa tính thống nhất trong một văn bản luật, tính thống nhất giữa các văn bản luật 

với tính thống nhất giữa các chế định và tính thống nhất giữa các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật.   

 Yêu cầu đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật có mối quan hệ mật 

thiết với yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến và tính hợp pháp của hệ thống pháp luật. 

Trong quá trình xây dựng pháp luật, việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của hệ 

thống pháp luật là tiền đề quan trọng góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống 

pháp luật; ngược lại hoạt động bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật là cơ sở 

cần thiết để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật. [17] 

1.3.1. Mức độ hoàn thiện của pháp luật về thủ tục hành chính 

Quá trình hoàn thiện nền hành chính của nhà nước ta luôn đi liền với quá trình 

hoàn thiện pháp luật. Trong những năm qua nhà nước ta đã xây dựng nhiều bộ luật, 

nhằm từng bước tiến tới hoàn thiện hệ thống pháp luật, đây cũng là điều kiện về cải 

cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nói 

riêng có điều kiện thuận lợi hơn trong thực thi nhiệm vụ, có thể thấy rõ một số mặt tích 

cực trong hoạt động của cơ chế một cửa quan nhà nước như: hiệu quả hoạt động được 

nâng cao thể hiện rõ hơn chức năng quản lý nhà nước, nhà nước chủ yếu quản lý bằng 

pháp luật và điều hành nền kinh tế vĩ mô ít can thiệp vào sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp điều này có thể thấy rõ ở những doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Bên 

cạnh việc làm rõ chức năng của nhà nước thì phải làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan 

hành chính trong việc giải quyết việc của dân; điều này thể hiện ở bộ phận một cửa 

như cấp quyền đăng kí kinh doanh theo luật doanh nghiệp, vì vậy khi công dân có yêu 

cầu thì nhà nước phải có trách nhiệm cấp giấy kinh doanh đối với những ngành nghề 

pháp luật không cấm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì...Qua đó ngày càng thể hiện rõ 

hơn quan điểm về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là: “ tất cả quyền lực 

thuộc về nhân dân”. [14] 

Tuy nhiên, xem xét việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện 

nay trong phạm vi nhất định thì thực chất chỉ mới là nơi trung chuyển còn phía trong 
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đó vẫn là các cơ quan đơn lẻ giải quyết sau đó quay trở lại một cửa để trung chuyển 

lần hai và trình người có thẩm quyền ký, có chăng là nó chỉ tiện cho người dân còn về 

thời gian vẫn còn rất nhiều vấn đề. Mục tiêu đặt ra cho cơ quan hành chính làm thế nào 

để bộ phận một cửa có thể giải quyết trực tiếp, nhanh chóng và thuận lợi cho tổ chức 

và công dân , đây cũng chính là yêu cầu hoàn thiện về pháp luật mà chúng ta cần tiếp 

tục nghiên cứu và xử lý. 

Một vấn đề khác là về tổ chức bộ máy của cấp quận huyện, Quận bên cạnh việc 

hoàn thành chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, thì vấn đề đặt ra là mỗi tổ chức cần rõ 

nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu để từ đó không đùn đẩy né tránh trách 

nhiệm khi gặp phải những vấn đề phức tạp xảy ra. Sự ổn định của bộ máy cũng rất 

quan trọng, trong thời gian qua việc tách nhập chia các sở, ban thường xảy ra, sau cải 

cách hành chính thì càn bộ nhà nước không giảm đi mà còn tăng lên và điều đáng quan 

tâm là chất lượng giải quyết công việc còn nhiều hạn chế. Tiếp đó ta cần nghiên cứu 

về dấu và chữ kí tại một cửa đây chính là khâu làm cho thời gian giải quyết công việc 

kéo dài, nếu thực hiện tốt cơ chế một cửa thì yếu tố thời gian được giải quyết, ý nghĩa 

của một cửa được nâng cao. 

1.3.2.  Tính cụ thể minh bạch của các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết 

hành chính theo cơ chế một cửa  

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nếu không có 

những quy định cụ thể và thiếu tính minh bạch thì không thể giải quyết công việc một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Chính vì vậy trước hết cần xây dựng quy chế về tổ chức 

và hoạt động của bộ phận một cửa . Cần làm rõ ai là người phụ trách? Bộ phận một 

cửa có những nhiệm vụ gì?... ngoài ra quy chế còn chỉ rõ mối quan hệ bộ phận một 

cửa với bộ phận khác của các cơ quan qua đó để phối hợp giải quyết công việc chung. 

Đồng thời còn quy định các yêu cầu hành chính khác như thời gian làm việc, mối quan 

hệ, cách ứng xử với tổ chức và công dân... 

Để đảm bảo tính cụ thể, minh bạch trong thực hiện cơ chế một cửa thì bộ phận 

một cửa cần phải quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính, trình tự giải quyết và được 

niêm yết công khai tại phòng làm việc của bộ phận một cửa để đảm bảo khi tổ chức 

và công dân tới đều nhận biết rõ, trên cơ sở đó họ tự kiểm tra việc chuẩn bị của mình 

đồng thời giám sát cán bộ công chức đã thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm 
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của mình chưa. Trên cơ sở quy định cụ thể và minh bạch quy định về trình tự, thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa như trên góp phần cho mỗi cán bộ công chức khi 

tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân đều thấy rõ trách nhiệm của mình một cách 

công khai.  

1.3.3. Trình độ năng lực,   thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ 

công chức giải quyết  thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  

Suy cho cùng dù hệ thống pháp luật, các quy định chi tiết cụ thể đến đâu đi nữa 

thì hiệu quả công việc vẫn là yếu tố con người, cán bộ công chức ở đây được hiểu theo 

nghĩa rộng là con người của bộ máy hành chính chứ không phải chỉ ở bộ phận một cửa 

.Vì vậy vấn đề đặt ra là trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của 

cán bộ công chức của cả hệ thống hành chính. 

Yêu cầu trước tiên là chính trình độ và năng lực của cán bộ công chức, thực tế 

chỉ ra rằng việc gây phiền hà không giải quyết cho tổ chức và công dân không chỉ có 

nguyên nhân cán bộ, công chức hạch sách mà còn nguyên nhân khác nữa là không có 

trình độ năng lực giải quyết và tham mưu đề xuất nên cứ “ngâm” lại nghiên cứu giải 

quyết sau. Do vậy việc nâng cao trình độ, năng lực tính chuyên nghiệp của đội ngũ 

cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và rất quan 

trọng của các cơ quan nhà nước. 

Ngoài trình độ và năng lực thì một yêu cầu khác đảo bảo cho việc thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa là xây dựng ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức...đây là đòi hỏi không thể thiếu được của nhân tố con người. 

Nếu cán bộ, công chức chỉ giải quyết bằng nghiệp vụ thì đó là điều trước tiên và cần 

thiết nhưng chưa đủ, đòi hỏi trong thực hiện cơ chế một cửa phải bằng cả tình cảm và 

ý thức trách nhiệm của mình. [9] Thực tế cũng chỉ ra rằng nều người cán bộ, công 

chức nào thường xuyên được bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm đối với cơ quan, đơn 

vị, được giáo dục thông qua sinh hoạt và học tập về trách nhiệm của nghề nghiệp...thì 

khi giải quyết công việc vừa mang tính nguyên tắc vừa mang tính thực tiễn, người cán 

bộ ấy sẽ hiểu rằng minh phải làm hết trách nhiệm để các nhà đầu tư phát triển thì sẽ 

góp phần cho sự phát triển của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động 

và góp phần tăng thu ngân sách cho quận... và cũng chính bằng ý thức trách nhiệm, 

đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức thì công việc được giải quyết mới thật 
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sự triệt để, tránh được bệnh “vô cảm”, bệnh hành chính hóa ngay tại cơ quan  trong bộ 

phận một cửa . 

1.3.4. Về nhận thức, tính tự giác của tổ chức và công dân  

Cùng với điều kiện về đội ngũ cán bộ, công chức  trong giải quyết các thủ tục 

hành chính, tính tự giác của tổ chức và công dân là điều kiện không kém phần quan 

trọng trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa bởi lẽ để cơ chế có thể 

vận hành được nằm trong chính các tổ chức và công dân, đó chính là các giấy tờ các 

hồ sơ tài liệu cần thiết để đưa đến một cửa và nếu không có nó hoặc không có đủ thì 

cũng không thể nào giải quyết được. Vì vậy một trong những điều kiện đảm bảo là 

nhận thức và tính tự giác của tổ chức và công dân đòi hỏi họ khi đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giải quyết công việc thì tổ chức và cá nhân phải hiểu được bộ phận một 

cửa có những nội dung tài liệu, hồ sơ gì? Trên cơ sở đó phải có sự chuẩn bị rõ ràng, cụ 

thể và đầy đủ các hồ sơ cần thiết được yêu cầu. Trong thực tế, do nhận thức và kém 

hiểu biết, nhiều tổ chức và cá nhân khi đến một cửa để giải quyết công việc luôn cho 

mình là đúng, không tiếp thu ý kiến hướng dẫn, gây khó khăn hiểu lầm cán bộ, công 

chức trực tiếp giải quyết công việc.  Mặt khác trong nhận thức và tính tự giác ở các tổ 

chức và cá nhân còn thể hiện ở chỗ đấu tranh với những biểu hiện sai sót của cán bộ, 

công chức trong việc cố tình gây sách nhiễu, khó khăn cho các tổ chức và cá nhân 

bừng cách đưa tiền vật chất khác để giải quyết công việc nhanh chóng. Nếu như tổ 

chức và cá nhân đồng lòng nói không với tiêu cực trong thực hiên cơ chế một cửa  thì 

mới góp phần làm trong sạch, minh bạch, công khai nền hành chính của chúng ta, chỉ 

có như vậy các tổ chức và cá nhân mới tự cứu mình khỏi vòng luẩn quẩn mà bấy lâu 

nay nền hành chính của chúng ta đang gặp phải. 

 

Kết luận chƣơng 1 

Chương 1 luận văn nghiên cứu về đặc điểm, nguyên tắc, trình tự thủ tục hành 

chính giải quyết trên các lĩnh vực của cơ chế một cửa giúp chúng ta đi đến khẳng định: 

Cơ chế một cửa là một trong những đột phá của chương trình cải cách thủ tục hành 

chính mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện. Cơ chế một cửa muốn đạt hiệu quả cao cần 

có những bảo đảm về mặt pháp lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là con người thực 

hiện – đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục cho người dân. 
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Và trong xây dựng cơ chế một cửa tại bất cứ một đơn vị hành chính nào, luôn phải 

hướng tới mục tiêu giải quyết nhanh chóng, hiệu quả thủ tục hành chính cho người 

dân. Đây chính là căn cứ để đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế một cửa từ thực tiễn 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội tại chương 2. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ MỘT CỬA Ở QUẬN HOÀNG MAI, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển cơ chế một cửa ở quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển cơ chế một cửa   UBND quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, vùng đất Hoàng Mai thuộc địa lý Hoàn 

Long, ngoại thành Hà Nội. Trước năm 1960, vùng đất Hoàng Mai vốn thuộc quận 7 

ngoại thành Hà Nội. Sau năm 1960, vùng đất Hoàng Mai ngày nay một phần thuộc 

khu Hai Bà Trưng (sau này là quận Hai Bà Trưng), một phần thuộc huyện Thanh Trì của 

thành phố Hà Nội. Quận Hoàng Mai phía Bắc giáp quận Thanh Xuân, quận Hai Bà 

Trưng, phía Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì, phía Đông giáp sông Hồng - quận Long 

Biên. Trải rộng từ  Đông sang Tây, được chia làm 3 phần tương đối đều nhau bởi đường 

Giải Phóng, Tam Trinh (theo trục Bắc - Nam). Quận Hoàng Mai có diện tích tự nhiên là 

4.104,1 ha (41km
2
), dân số từ 19 vạn đến nay là 333.483 người. Quận Hoàng Mai có 

đường giao thông thuỷ trên sông Hồng, quận có các đường giao thông quan trọng đi qua 

bao gồm: Quốc lộ 1A, đường vành đai 3, cầu Thanh Trì, đường vành đai 2,5. 

Quận Hoàng Mai được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2004 theo Nghị 

định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới 

hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực 

thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

 Sau 5 năm nỗ lực, phấn đấu, quận Hoàng Mai đã có sự bứt phá lớn với cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nếu như năm 2011, tỷ trọng công nghiệp - 

xây dựng là 56,1%, thương mại - dịch vụ 41,3%, nông nghiệp - thủy sản 2,6%, đến hết 

năm 2015 tỷ trọng này tương ứng là 53,28% - 45,63% và 1,09%. Mặc dù tình hình sản 

xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng do có những giải pháp phù hợp nên tổng thu 

ngân sách giai đoạn 2011-2015 của quận tăng 1,82 lần so với giai đoạn trước. Đặc 

biệt, nhiều dự án tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng từ nhiều năm trước được 

Quận ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Dự án đường 2,5 Trương Định - Giáp Bát, 



38 

dự án thoát nước giai đoạn 2, dự án Tây Nam Linh Đàm… Đến nay, dự án thoát nước 

giai đoạn 2 đã hoàn thành các hạng mục, hệ thống nước thải trong khu dân cư và hạ 

tầng giao thông dọc hai bên sông được đầu tư xây mới, khang trang, sạch đẹp, bảo 

đảm mỹ quan đô thị, không còn tình trạng ngập úng kéo dài như những năm trước. 

Cùng với đó, quận Hoàng Mai đã huy động tốt mọi nguồn lực, nhất là các chủ đầu tư 

ngoài ngân sách để thực hiện hoàn thành các dự án lớn đưa vào sử dụng như Nhà máy 

Xử lý nước thải phường Yên Sở, Công viên Yên Sở, Khu đô thị Gamuda Land, Khu đô 

thị Kim Văn - Kim Lũ, Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Khu đô thị Times City, Nam 

Đô… tạo cảnh quan đô thị đẹp, hiện đại. Quận đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sản 

xuất nông nghiệp vùng bãi Sông Hồng ở 3 phường: Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở giai 

đoạn 2011-2020, làm căn cứ để triển khai đồng bộ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp vùng 

bãi và đầu tư hạ tầng cho phát triển ngành nông nghiệp chất lượng cao. Công tác quản lý 

đô thị, quản lý quy hoạch trên địa bàn quận cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ 

sở đề xuất của quận, thành phố đã phê duyệt 5 quy hoạch phân khu đô thị và 1 đồ án quy 

hoạch phân khu S5. Quận cũng đã góp ý hoàn thiện các đồ án quy hoạch chuyên ngành 

Thủ đô theo quy hoạch chung được duyệt. Ngoài ra, quận đã triển khai tốt "Năm trật tự và 

văn minh đô thị", xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, biển quảng cáo sai quy 

định; đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu di dời 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tạo bộ mặt 

đô thị khang trang, sạch, đẹp, hiện đại.  

 Coi trọng phát triển kinh tế, quận Hoàng Mai cũng tích cực chăm lo phát triển 

văn hóa, xã hội. 5 năm qua, đã có 5 trường học được xây mới, 24 trường học được cải 

tạo, sửa chữa lớn, bảo đảm tốt về cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục 3 cấp học. 

Nhiều dự án trung tâm văn hóa, nhà hội họp, di tích lịch sử, trụ sở phường, trạm y tế 

và các dự án cải tạo đường, xóm, ngõ trong khu dân cư, hệ thống chiếu sáng, cấp nước 

sạch… được đầu tư mới, cải tạo, đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.  

Bên cạnh đó, quận đã hỗ trợ kinh phí cho 103 hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cấp hơn 2.000 

thẻ khám, chữa bệnh cho gia đình khó khăn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 27.000 

lao động; xét duyệt cho vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách 56 tỷ đồng… Bằng 

những nỗ lực trên, quận đã giảm 455 hộ nghèo (bằng 104% chỉ tiêu). Phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có kết quả khả quan với tỷ lệ gia đình văn hóa 

đạt 86,5%, cơ quan văn hóa đạt 54,5%, tổ dân phố văn hóa đạt 81%; công tác chăm 
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sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm, tăng cường công tác y tế dự phòng, 

vệ sinh phòng dịch, phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra dịch bệnh lớn.  Kinh 

nghiệm thành công được Quận ủy Hoàng Mai đúc kết đó là, sự quyết tâm của cả hệ 

thống chính trị, các cấp, các ngành, huy động mọi nguồn lực, lựa chọn những vấn đề 

mới, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, mới đạt kết 

quả cao nhất. Từ kinh nghiệm trên, giai đoạn 2016-2020, Quận ủy Hoàng Mai xác định 

mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng 

dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện 

đại; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quận ủy 

cũng chọn 3 khâu đột phá trong phát triển đó là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại; cải cách hành chính; tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục. [7]Với những giải pháp đồng bộ, quận Hoàng Mai hứa hẹn sẽ phát triển nhanh, bền 

vững hơn nữa, trở thành đô thị chất lượng cao, hiện đại, văn minh. 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận (gọi tắt là 

“một cửa”) đã triển khai và nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3. Đây cũng là 

bước đột phá trong cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, mang lại nhiều hiệu quả 

thiết thực cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.  

  Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có 

thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. 

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi 

trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ 

quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Như vậy, công dân, tổ chức chỉ phải đến duy nhất 1 

lần để thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận 

“một cửa” của quận. 
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  Hiện nay, bộ phận “một cửa” UBND quận bước đầu thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 đối với 5 thủ tục trên 5 lĩnh vực. Cụ thể: lĩnh vực Giáo dục -đào 

tạo với thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập tư thục; lĩnh vực Lao động - 

thương binh - xã hội với thủ tục Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương với các 

doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống; lĩnh vực Quản lý đô thị 

với thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trìn khác; Lĩnh 

vực Tài nguyên môi trường với thủ tục Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và 

lĩnh vực Y tế với Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm 

quyền của UBND quận. Bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận 330 hồ sơ trực tuyến. Đây là 

bước đột phá về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian của tổ chức, cá nhân 

trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của UBND quận nói riêng và của thành 

phố nói chung. Bên cạnh đó quận cũng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận “một cửa” nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

 Tuy nhiên, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn gặp một số 

khó khăn nhất định, vì thực hiện các giao dịch đều trên môi trường internet nên đối với 

một số cá nhân thì không mấy khó khăn; nhưng một bộ phận dân cư của quận, người 
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dân lao động, nông dân, khả năng sử dụng, cập nhật internet còn thấp nên đây là một 

trong những khó khăn nhất khi triển khai dịch vụ này đến người dân. Bên cạnh đó, 

không phải thủ tục hành chính nào cũng có thể áp dụng mức độ 3, hệ thống mạng đôi 

khi còn gặp trục trặc trong việc truyền tải dữ liệu nên đôi khi việc đăng ký hay cập 

nhật cũng còn gặp khó khăn. 

 Trong thời gian tới, quận Hoàng Mai phấn đấu tiếp tục nâng cấp dịch vụ công 

trực tuyến lên mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí bằng trực tuyến, 

việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

cho người sử dụng dịch vụ. 

  

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển cơ chế một cửa   các phường thuộc 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Quận Hoàng Mai thành lập theo đơn vị hành chính 14 phường trên cơ sở hợp 

nhất 9 xã thuộc Huyện Thanh Trì và 5 phường của quận Hai Bà Trưng, trên cơ sở toàn 

bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Định Công, Đại Kim, Hoàng Liệt, Thịnh 

Liệt, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở và 55 ha diện tích tự nhiên 

của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các 

phường: Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ thuộc quận Hai 

Bà Trưng.  
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Hầu hết các phường trực thuộc quận Hoàng Mai đều đã ban hanh quy chế tổ chức 

và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

(xem bảng 1). 

Bảng 2.1: Danh sách các phƣờng thuộc Quận Hoàng Mai hiện nay. 

S

T

T 

Phường Diện 

tích tự 

nhiên 

(ha) 

Dân số Số 

tổ 

dân 

phố 

Quyết định ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính 

Ghi chú 

1 Yên Sở 744.4 3250 hộ 

dân,15100 

nhân khẩu 

29 Quyết định 08/2010/QĐ-

UBND ngày 10/04/2010 

 

2 Vĩnh 

Hưng 

174.8 6312 hộ 

dân, 32343 

nhân khẩu 

50 Quyết định 12/2010/QĐ-

UBND ngày 05/04/2010 

Thành lập 

năm 2004, 

gồm 7 khu 

dân cư 

3 Tương 

Mai 

732.0 9500 hộ 

dân, 35000 

nhân khẩu 

72 Quyết định 22/2010/QĐ-

UBND ngày 12/04/2010 

Thành lập 

năm 1981 

gồm 15 

khu dân cư 

4 Trần Phú 378.1 2130 hộ 

dân,7642 

nhân khẩu 

21 Quyết định 05/2010/QĐ-

UBND ngày 20/03/2010 

Thành lập 

năm 2003 

gồm11 khu 

dân cư 

5 Thịnh 

Liệt 

326.0 760 hộ dân, 

30674 nhân 

khẩu 

 Quyết định 07/2010/QĐ-

UBND ngày 29/04/2010 

 

6 Thanh 

Trì 

333.8 4518 hộ 

dân,16426 

nhân khẩu 

 Quyết định 09/2010/QĐ-

UBND ngày 16/04/2010 
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7 Tân Mai 53.0 23.658 

người 

 Quyết định 11/2010/QĐ-

UBND ngày 14/04/2010 

 

8 Mai 

Động 

82.0 20.000 

người 

57 Quyết định 05/2010/QĐ-

UBND ngày 20/03/2010 

Thành lập 

năm 1982, 

gồm13khu 

dân cư 

9 Hoàng 

Văn Thụ 

170.0 35000 nhân 

khẩu 

64 Quyết định 01/2010/QĐ-

UBND ngày 28/04/2010 

 

10 Hoàng 

Liệt 

487.1 7593 hộ 

dân, 30182 

nhân khẩu 

56 Quyết định 05/2010/QĐ-

UBND ngày 25/03/2010 

15 khu dân 

cư 

11 Giáp Bát 80.0 4272 hộ 

dân, 18.000 

người 

 Quyết định 06/2010/QĐ-

UBND ngày 20/03/2010 

 

12 Đại Kim 275.5 7640 hộ 

dân,26751 

nhân khẩu 

51 Quyết định 05/2010/QĐ-

UBND ngày 7/04/2010 

15 khu dân 

cư 

13 Định 

Công 

275.5 44495 nhân 

khẩu 

84 Quyết định 05/2010/QĐ-

UBND ngày 09/04/2010 

24 khu dân 

cư 

 

Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội và sự lãnh đạo trực 

tiếp của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, các tầng lớp nhân dân trong quận đã chung 

sức, chung lòng phấn đấu không ngưng nghỉ xây dựng quận Hoàng Mai trở thành một 

quận phát triển, diện mạo đổi thay từng ngày với nhiều công trình nhà chung cư cao 

tầng hiện đại, các khu đô thị mới khang trang như: Định Công, Linh Đàm, Đền 

Lừ…Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá - hiện 

đại hoá với tỷ trọng giá trị thương mại - du lịch - công nghiệp ngày càng cao. Nông 

nghiệp phát triển theo chiều sâu với các loại cây có giá trị cao được đưa vào thâm canh 

tạo ra sản lượng hoàng hoá cho thu nhập cao…Trên cơ sở kinh tế phát triển mạnh mẽ, 

các hoạt động văn hoá - xã hội ngày càng được quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả nhất là trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
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và xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận. [8] Chính hệ thống chính trị được xây 

dựng và củng cố vững mạnh là nền tảng vững chắc tạo nên những thành tựu đáng phấn 

khởi của quận Hoàng Mai trong những năm qua. Thành tích đạt được không chỉ thể 

hiện hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành của các cấp Uỷ đảng, chính quyền, hoạt 

động của các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị, sự nỗ lực cao của các tầng 

lớp nhân dân mà còn là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn, là niềm tự hào của Đảng bộ và 

nhân dân trong quận trong hành trình vươn tới tương lai, trong sự nghiệp đổi mới và 

quá trình hội nhập.  

2.2 Thực hiện cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai từ năm 2010 đến nay 

2.2.1. Thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  đất đai 

 Đất đai là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, là một trong những nguồn tài sản 

quý giá của quốc gia. Dân số tăng nhanh chóng, nhưng nguồn tài nguyên đất không 

tăng. Đặc biệt với xu hướng đô thị hóa hiện nay, việc quản lý đất sao cho hiệu quả là 

một đòi hỏi cấp thiết hơn. 

 Lĩnh vực này gồm những thủ tục sau: thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tổ chức, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đô thị, cho thuê đất, cho thuê lại đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân, cho thuê đất, thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, các thủ tục đã được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Quận. Thời gian 

giải quyết các thủ tục trên cũng được rút ngắn so với trước đây, thẩm quyền, trình tự 

giải quyết cũng rõ ràng hơn. 

Hiện nay những quy định về cấp GCNQSDĐ cho người dân trong các văn bản 

pháp luật có liên quan phần nào phát huy được hiệu quả, tạo sự thống nhất trong quản 

lý nhà, đất. 

 Việc ban hành Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

 Ngoài ra, nhiều quy định mới đã được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho cá nhân, tổ chức như trong việc cấp cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động về 

đất: như bổ sung các thủ tục đăng ký biến động đối với tài sản mà trước đây chưa có 

quy định, giảm thời gian xem xét cấp giấy chứng nhận lần đầu. Đồng thời, quy định 



45 

trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong việc kiểm tra hồ sơ, trước khi tiếp nhận 

tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Hạn chế việc đi lại của người dân để 

đăng ký được giấy chứng nhận này thì người dân chỉ phải làm thủ tục tại bộ phận “một 

cửa” của Quận. 

Dựa trên các kết quả thống kê thì việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan 

đến đất đai cho người dân trong những năm gần đây ngày càng đi vào nề nếp, thời gian 

giải quyết nhanh chóng, giảm thiểu số lượt đi đến làm thủ tục, tiết kiệm thời gian và 

chi phí cho người dân. Chỉ tính riêng năm 2011 đã có khoảng 4.000 hồ sơ về các thủ 

tục mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất được nộp phận “một cửa” nhận, trả hầu hết 

đúng thời hạn[16]. Công tác lưu trữ tại các chi tiết liên quan đến hồ sơ, quá trình giải 

quyết thủ tục đất đai cho người dân đều được cập nhật kịp thời, đầy đủ trong các Sổ 

lưu trữ . Đặc biệt là những chi tiết thông tin về thời gian nhận, trả hồ sơ nên dễ dàng 

xác định số liệu trả đúng hẹn. Hệ thống bảng biểu được niêm yết công khai và thuận 

tiện cho việc tra cứu, ngoài ra còn có một cán bộ bán và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

thực hiện tại đây.  

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở: 

UBND quận tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất như tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trên cổng thông tin điện 

tử, làm việc với văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và các chủ đầu tư để rà soát, 

giải quyết các vướng mắc. Tính đến ngày 17/10/2015, số GCNQSDĐ lần đầu trên địa 

bàn được cấp là 2.454 giấy, trong đó, UBND quận cấp 454 giấy, Sở TNMT cấp 2.000 

giấy. Cùng với đó, UBND quận đã cấp 128 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân 

mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP về nhà quân đội; 

cấp 229 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được giao mua đất, mua nhà tái 

định cư.[18] 

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện thủ tục hành chính một cửa đối với lĩnh 

vực đất đai vẫn còn một số hạn chế chưa được giải quyết một cách triệt để: 

 Vẫn có thủ tục cấp “sổ đỏ” lần đầu được tiếp nhận và trả qua bộ phận “một 

cửa” của một số phường: Tương Mai, Lĩnh Nam và Mai Động không được nộp ở bộ 

phận “một cửa” của Quận như quy định của UBND thành phố, mà nộp trực tiếp ở Văn 

phòng đăng ký đất và nhà (Văn phòng ĐKĐ&N) theo quy định của UBND quận. Xét 
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về mặt pháp lý, việc UBND quận Hoàng Mai quy định VPĐKQSDĐ tiếp nhận hồ sơ 

xin cấp GCNQSDĐ do UBND các phường chuyển đến (không qua bộ phận "một 

cửa") là trái với Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/07/2009 của UBND TP về 

việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải 

quyết công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 

thuộc TP Hà Nội.[19]. 

Nguyên nhân của thực trạng này là do trước đây, bộ phận “một cửa” của quận 

tiếp nhận, trả hồ sơ cấp “sổ đỏ”, nhưng qua thực tiễn cho thấy cán bộ ở bộ phận “một 

cửa” do không có nghiệp vụ chuyên môn nên khi hồ sơ được chuyển đến Văn phòng 

ĐKĐ&N lại phải trả lại để bổ sung giấy tờ, mất nhiều thời gian.Vì vậy, UBND quận 

đã giao cho Văn phòng ĐKĐ&N trực tiếp nhận để thẩm định luôn hồ sơ. Sau khi nhận, 

nếu hồ sơ không đủ điều kiện sẽ trả lại ngay cho cán bộ địa chính phường để trả lại 

cho dân. Thực tế, số hồ sơ UBND các phường nhận “đạt yêu cầu” được cấp “sổ đỏ” 

lần đầu chỉ khoảng 50%, số còn lại bị trả lại, sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, điều đáng 

nói ở đây, theo các kết quả của Đoàn thanh tra công vụ công tác cải cách hành chính 

(CCHC) của thành phố Hà Nội đối với sổ lưu trữ của Văn phòng ĐKĐ&N quận 

Hoàng Mai cho thấy, tình trạng trong Sổ lưu trữ có khá nhiều chi tiết cần lưu trữ bị bỏ 

qua, nhất là những thông tin về thời gian nhận, trả hồ sơ nên khó xác định số liệu trả 

đúng hẹn. Cụ thể, có một trường hợp hồ sơ ở phường Mai Động (thuộc nhóm hồ sơ đủ 

điều kiện, không phải trả lại để bổ sung giấy tờ), tờ trình ghi ngày 26/10/2010, vào sổ 

lưu trữ là ngày 2/3/2011, và UBND ra quyết định cấp sổ đỏ là ngày 5/5/2011 hoặc một 

hồ sơ cấp “sổ đỏ” của phường Tương Mai nộp từ tháng 1/2011, nhưng đến ngày 

2/6/2011 mới ghi vào sổ nhận. [20] 

 2.2.2. Thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  cấp giấy phép kinh 

doanh 

 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi luật doanh nghiệp 2005 quy định doanh 

nghiệp vẫn phải ghi ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và mỗi 

khi thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh vẫn phải gửi thông báo đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh, chỉ không ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Nghĩa là hồ sơ do doanh nghiệp kê khai vẫn phải ghi ngành, 
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nghề kinh doanh như cũ, cái mới chỉ khác là không ghi ngành, nghề kinh doanh trong 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. 

 Theo quy định mới, khi doanh nghiệp muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh 

(một trong những nội dung bị thay đổi nhiều nhất) thì chỉ cần gửi thông báo đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh mà không phải cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (do giấy này không ghi ngành, nghề kinh doanh) [11].. Việc này đã tạo rất 

nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục một cách nhanh chóng. Đồng thời, muốn 

biết doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề gì, trước kia phải lệ thuộc vào nội dung 

ngành, nghề kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì nay sẽ 

vô cùng đơn giản, tiện lợi, chỉ cần truy cập địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn, nhập tên 

hoặc mã số doanh nghiệp để tra cứu các thông tin cơ bản của doanh nghiệp, trong đó 

có thông tin ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký. Từ ngày 01/7/2015, 

doanh nghiệp không phải nộp chứng chỉ hành nghề, văn bản xác nhận vốn pháp định 

khi đăng ký doanh nghiệp. Đây được đánh giá là quy định thông thoáng và không gây 

khó khăn khi doanh nghiệp khởi sự kinh doanh. Về phần đăng ký kinh doanh, đây là 

những cải cách được đánh giá rất cao. 

Nhìn chung công tác cấp giấy phép kinh doanh của Quận Hoàng Mai đã có 

những chuyển biến mới, đó là thời gian giải quyết đã được rút ngắn, các mẫu tờ khai 

đã được chuẩn hóa so với trước đây. Các chuyên viên làm công tác tiếp nhận hồ sơ đã 

được chọn lựa từ các phòng ban, có đủ năng lực và trình độ đáp ứng được nhu cầu 

công việc. 

Tuy nhiên bên cạnh đó công tác cấp giấy phép kinh doanh cũng vẫn còn những 

vướng mắc, xuất phát từ chính các quy định của luật. Trong khi Luật cũ với nhiều "rào 

cản" khắt khe về ngành, nghề kinh doanh mà vi phạm về ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện vẫn còn rất nhiều, cơ quan đăng ký kinh doanh còn thường xuyên bị đánh giá 

là cấp đăng ký kinh doanh quá dễ dàng, là nguyên nhân khiến doanh nghiệp kinh 

doanh không tuân thủ quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành cũng rất khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với điều 

kiện kinh doanh vì khi doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành quản lý lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đó. Đứng trước thực trạng 
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này, Lãnh đạo quận Hoàng Mai chủ trương cần đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa, đạo 

đức kinh doanh; dứt khoát để việc tự chấp hành pháp luật trở thành thói quen thay vì 

tâm lý bị động, chờ được hướng dẫn, bị nhắc nhở, thậm chí bị phạt mới "miễn cưỡng" 

chấp hành; nâng cao hiệu quả các kênh giám sát cộng đồng, khách hàng, đối thủ cạnh 

tranh, công luận, hội, hiệp hội...; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

làm sao để khâu "hậu kiểm" đạt hiệu quả thực sự khi đã bỏ cơ chế "tiền kiểm". 

          Hiện nay đang nảy sinh một mâu thuẫn cần phải giải quyết gấp rút và triệt để 

trong lĩnh vực điều kiện kinh doanh là: cơ quan nhà nước thì luôn bị kêu là đề ra quá 

nhiều điều kiện kinh doanh cho dễ quản lý nhưng vẫn không nắm được tình hình chấp 

hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, để doanh nghiệp muốn làm gì thì làm. 

Ngược lại, không ít doanh nghiệp phản ánh rằng hiện nay có quá nhiều điều kiện kinh 

doanh, giấy phép... rất khó để doanh nghiệp tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành đầy đủ. 

Việc xin được đầy đủ các điều kiện kinh doanh cũng không đơn giản. 

          Điều đáng nói là hiểu biết về pháp luật của nhiều cơ quan nhà nước và người 

dân, doanh nghiệp về khung khổ pháp lý cũ cũng còn yếu, đến nay, với Luật mới, càng 

hạn chế hơn do có nhiều cải cách mạnh mẽ về pháp lý. Thực tế đó dẫn đến nhiều hậu 

quả, ví dụ như việc doanh nghiệp căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đã được cấp (mà nay là Giấy xác nhận ngành nghề) để giải thích rằng do phòng đăng 

ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp nên doanh nghiệp được hoạt động trong các 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đó. Khi doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật 

trong các lĩnh vực khác như môi trường, y tế, giáo dục... thì phòng đăng ký kinh doanh 

phải chịu trách nhiệm liên đới. Không những thế, điều đáng nói và nguy hại hơn là 

dường như rất nhiều người thấy doanh nghiệp vi phạm về điều kiện kinh doanh thì 

không biết phản ánh với cơ quan nhà nước nào để được xử lý. Thậm chí, có trường 

hợp giám đốc doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp được đăng ký ngành nghề thu gom, 

tái chế phế liệu, phế thải rồi, thế là hợp lệ, hợp pháp rồi, đương nhiên doanh nghiệp 

được thực hiện thu gom, tái chế phế liệu, phế thải mà không bị hạn chế, quản lý bởi 

các quy định và cơ quan quản lý khác. Tất nhiên, cơ quan đăng ký kinh doanh cũng sẽ 

giải thích được nhận thức đó là không đúng nhưng những hạn chế về nhận thức này 

làm mất nhiều thời gian của các bên và tạo nên bức xúc cho nhiều người, thậm chí một 

số báo chí cũng lên tiếng bênh vực những cách hiểu sai về quy định pháp luật. 
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Bên cạnh đó, theo các số liệu thống kê đối với Quận Hoàn Mai, số lượng tổ 

chức cá nhân đến liên hệ cấp giấy phép kinh doanh trong những năm gần đây còn ít, 

trong khi đó cán bộ làm công tác nhận hồ sơ về lĩnh vực này lại là cán bộ kiêm nhiệm, 

thuộc biên chế của Phòng Tài chính – Kế hoạch, công việc của phòng rất nhiều, mà 

biên chế lại có hạn, nếu bố trí một cán bộ ngồi trực tại bộ phận là rất lãng phí, chính vì 

thế, việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh theo cơ chế “một cửa” chưa thật 

sự hợp lý đối với quận Hoàng Mai trong tình hình hiện nay. 

2.2.3. Thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  tư pháp - hộ tịch 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai theo Quyết 

định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cơ chế một cửa là cơ 

chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một 

cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến 

trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ 

quan hành chính nhà nước.  

Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân 

thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc 

giữa các cấp hành chính, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết 

quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan 

hành chính nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo các 

nguyên tắc: thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục 

hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết; nhận yêu cầu và 

trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bảo đảm giải quyết công việc nhanh 

chóng, thuận tiện; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan. 

Thực hiện Quyết định 93/2007/QĐ-TTg, UBND Quận Hoàng Mai đã ban hành 

một số Quyết định, Qui định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện và cấp xã, mới đây nhất là 

Quyết định số 696 ngày 30/5/2014. Theo Quyết định này lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch 

gồm 37 thủ tục. 

Trên cơ sở các quy định của quận đã kiện toàn bộ phận một cửa, phân công 

nhiệm vụ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả bộ phận một cửa 

UBND cấp quận theo hướng rõ người, rõ việc để kịp thời giải quyết các công việc cho 
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tổ chức, cá nhân. Trong số hai đến ba công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa 

đã bố trí một công chức tư pháp-hộ tịch. Đa số công chức tư pháp-hộ tịch làm việc tại 

bộ phận một cửa được đào tạo cơ bản, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc 

bố trí như vậy là rất phù hợp Trong số 144 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại UBND quận thì những công việc thuộc lĩnh vực tư 

pháp-hộ tịch chiếm số lượng lớn. Các việc thuộc lĩnh vực tư pháp-hộ tịch hầu hết đều 

được giải quyết theo trình tự một cửa và trả kết quả đúng theo quy định tại Nghị định 

158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch. Do đó, công tác tư pháp 

hộ tịch tại Quận Hoàng Mai trong những năm qua luôn tiếp duy trì được hiệu quả, thực 

hiện nghiêm túc. Chỉ tính riêng kết quả trong quý I, tổng số hồ sơ hành chính cần giải 

quyết là trên 9.000, Quận đã giải quyết được 7.300 hồ sơ; tại các phường có trên 

22.000 hồ sơ cần giải quyết trong đó số hồ sơ đã giải quyết đạt gần 100%. Thông qua 

việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức có 

thêm phương tiện để trao đổi, tương tác với cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục 

hành chính, giảm bớt bức xúc và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cho phép thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tuy 

nhiên vẫn còn những hạn chế  tại một số phường như hạ tầng kỹ thuật được đầu tư 

chưa hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện cho cán bộ làm việc. Phòng tiếp nhận hồ sơ 

hành chính tại một số phường chưa đảm bảo về diện tích tối thiểu như phường Thịnh 

Liệt, Tương Mai….[21]. 

2.2.4. Thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  văn hóa, giáo dục 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục tại quận Hoàng Mai chủ 

yếu bao gồm: thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; sáp nhập, chia tách 

trường mầm non, nhà trả dân lập, tư thục, cho phép hoạt động trở lại của trường mầm 

non, thành lập trường tiểu học dân lập tư thục; cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo 

cho điểm, nhóm tinh lành chưa được công nhận, đăng ký hoạt động tôn giáo hàng 

năm; thành lập, chia tách, giải thể thư viện; xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; 

Thủ tục hành chính các lĩnh vực trên đều được tiến hành trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan UBND quận Hoàng Mai. Thời hạn giải quyết kể từ khi nhận đủ hồ sơ hầu như 

đều thống nhất là 30 ngày. Việc thực hiện thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực này 
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tại Quận Hoàng Mai cơ bản dựa trên cơ sở pháp lý là các văn bản quy phạm pháp luật 

do Quốc Hội, Chính phủ ban hành: 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;  

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; 

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.  

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; 

- Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

- Nghị định 103/2009/ NĐ - CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

- Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh thư viện; 

- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; 

-  Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-

BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 

2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc UBND Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 

Quận; 

…v.v 

Điểm đáng chú ý là thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực văn hóa giáo dục 

hầu như không có tình trạng người dân phàn nàn về chất lượng, hiệu quả  thực hiện 

của UBND. Tuy nhiên, phải thấy rằng, thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực này vẫn 

chưa thể rút ngắn tối đa được thời gian giải quyết cho người dân. Đặc biệt đối với 

những bộ hồ sơ đầy đủ, căn cứ pháp lý rõ ràng. Đây cũng là điều mà về phía người dân 

luôn mong đợi đối khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà 

nước hiện nay. [22]. 
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2.2.5. Thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực quản l  trật tự đô thị 

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của UBND quận. Hằng tháng, quận đều tổ 

chức đánh giá kết quả và ban hành các thông báo kết luận để chỉ đạo, đồng thời tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đối với lĩnh vực 

xây dựng. Ngoài ra, quận còn chỉ đạo các phường, xã, phối hợp với phòng chức năng 

tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Tổ 

chức hướng dẫn nhân dân về trình tự thụ lý hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo cơ 

chế một cửa. 

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai 

hiện chủ yếu liên quan đến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, xây dựng tạm; hạ độ 

cao, cải tạo vỉa hè; cung cấp thông tin và thẩm định quy hoạch, thiết kế thi công công 

trình. 

Cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục này là Luật Xây dựng, Luật Giao thông 

đường bộ, Luật Thủ đô và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành. Các thủ tục hành 

chính đều thực hiện tại bộ phận một cửa. Thời gian thực hiện lĩnh vực quản lý đô thị 

tương đối nhanh, trong khoảng 5 – 20 ngày. Chỉ có thủ tục Thẩm định nhiệm vụ và đồ 

án quy hoạch là kéo dài lên tới 60 ngày  (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung 

hồ sơ). Trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ…đều được công khai trên cổng thông tin 

điện tử UBND quận, công dân chỉ việc truy cập qua internet là có được thông tin cần 

thiết. Nhờ đó, việc thực hiện giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, hầu như không có 

tình trạng công dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. 

Theo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, 

cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị và xử lý siêu mỏng, 

siêu méo hai bên tuyến đường mới mở, năm 2014 UBND quận Hoàng Mai đã thụ lý, 

cấp giấy phép xây dựng mới khoảng 35 trường hợp, trong đó, cấp giấy phép xây dựng 

chính 5 trường hợp, cấp giấy phép xây dựng tạm 30 trường hợp.  

 Đánh giá chung công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây 

dựng và trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, xử lý siêu mỏng siêu méo hai bên tuyến 

đường vành đai 2,5 quận Hoàng Mai đã được quan tâm chỉ đạo, không phát sinh các 
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điểm nóng. Ý thức trách nhiệm của các đơn vị, công chức thực thi nhiệm vụ được nâng 

cao. Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng đô thị 

đã phát huy hiệu quả, huy động được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ 

quận đến phường. [23] Nhờ đó, việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý đô trật 

tự  thị theo cơ chế một cửa cũng thuận lợi hơn so với trước đây. 

2.3. Đánh giá chung về thực trạng cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai 

2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

Cơ chế một cửa của UBND quận Hoàng Mai luôn được quan tâm thực hiện, 

từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp chính quyền trong quận,  ủy ban nhân 

dân quận đã ban hành quy chế hoạt động ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2011-2015, 

đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân Quận, và 14 phường trên địa bàn quận rà soát, sửa 

đổi bổ sung quy chế hoạt động của cấp mình cho phù hợp với chương trình cải cách 

hành chính và tình hình thực tế ở địa phương.. 

Với sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự 

giám sát của MTTQ trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách 

thủ tục thục hành hính nói riêng, thực tiễn cơ chế một cửa Quận Hoàng Mai đã đạt 

được những kết quả sau: 

Trong cải cách thể chế và rà soát thủ tục hành chính (TTHC), từ năm 2011 đến 

2015 HDND quận đã ban hành 44 nghị quyết; UBND quận ban hành 215 văn bản quy 

phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tạo căn cứ pháp lý đầy đủ, vững 

chắc cho việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh 

chóng và thuận tiện. Đặc biệt có 13 TTHC đã tự đề nghị đơn giản hóa: cấp cấp phép 

xây dựng; thông báo chấm dứt kinh danh, Thành lập trường học tư thục, đăng ký thành 

lập Hội, cấp chứng nhận số nhà, … 

Nhiều thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông đã được nghiên cứu và thực hiện việc rút ngắn thời gian xử lý. Có trên 100 thủ 

tục hành chính trước đây không có quy định thời hạn giải quyết nay đã được khắc 

phục (chủ yếu là các thủ tục thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục & Đào tạo, 

Y tế, Lao động - TBXH, ...) 

Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện 100% thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa như: Chi Cục Thuế quận Hoàng Mai, Bảo Hiểm xã hội quận Hoàng Mai, Công an 
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Quận Hoàng Mai, 14 phường thuộc quận Hoàng Mai.. Một số cơ quan, đơn vị đã tích 

cực, chủ động tăng dần số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông.  

Hoạt động của bộ phận một cửa, bộ phận một cửa liên thông ở các cấp cơ bản 

tuân thủ đúng các quy định tại Quyết định 93/2007/QĐ-TTg. Số lượng hồ sơ giải 

quyết qua bộ phận một cửa hàng năm tăng. Chất lượng giải quyết công việc cho nhân 

dân ngày một tốt hơn. Trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định về tiếp nhận hồ sơ, luân 

chuyển, xử lý, trả kết quả theo quy trình việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân 

được kiểm soát chặt chẽ. Thời gian xử lý cơ bản đảm bảo các quy định. 

Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực được đưa vào thực hiện theo cơ chế liên 

thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước đã giảm được số lần đi lại cho người dân 

như: Lao động - Thương Binh - Xã Hội; Tư pháp - Hộ tịch 

Thành phần hồ sơ của nhiều thủ tục đã loại bỏ được những giấy tờ không cần 

thiết như: cấp CMND loại bỏ được 2 loại giấy tờ, đăng ký hộ khẩu loại bỏ được 3 

loại giấy tờ.... 

Có được kết quả trên, là do các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận đã triển khai 

nghiêm túc việc kiểm tra các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo 

đúng quy định của pháp luật bao gồm: Thanh tra, Nội Vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tài 

Nguyên và Môi trường.... 

Bên cạnh đó, Lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng quán triệt thực hiện cải mạnh 

mẽ, tăng cường đầu cải tạo nâng cấp phòng làm việc của bộ phận một cửa. Các 

phường trên địa bàn đã đầu tư cơ sở vật chất, lắp đặt các trang thiết bị khá hiện đại, 

ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao tại bộ phận một cửa, giúp người dân dễ dàng 

tìm hiểu, tra cứu thủ tục hành chính, đồng thời lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm 

tra được quy trình, kết quả tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, 

công chức như: Bộ phận một cửa của Chi Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội quận Hoàng 

Mai, Công an quận, 13 phường trên địa bàn quận.  

Đối với các phòng chuyên môn và các cơ quan phối hợp thực hiện mô hình liên 

thông hiện đại cấp Quận, nhiều trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đã được đầu 

tư như: Hệ thống camera giám sát, màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu thủ tục hành 
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chính, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống mã vạch dùng để tra cứu thông tin về tình 

trạng hồ sơ, ... 

Đặc biệt, Phòng Nội vụ hàng năm đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức bồi dưỡng cho 100% công chức một cửa cấp quận, cấp phường về các nội dung 

nghiệp vụ hành chính 1 cửa, thiết thực nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân một cách nhanh chóng và chính xác 

Bên cạnh đó, nhờ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật 

được đẩy mạnh, nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Dẫn 

đến người dân, tổ chức, cá nhân ngày càng chủ động nắm bắt quy định của pháp luật, 

phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước cùng tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ 

sơ giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn... 

2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

Bên cạnh kết quả đạt được, thực trạng cơ chế một cửa tại quận Hoàng Mai vẫn 

còn một số hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu như: 

Nhiều nơi, nhiều chỗ kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực 

cho tổ chức, công dân còn thấp so với yêu cầu đề ra. Nhiều hồ sơ giải quyết chưa đúng 

hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở.  

Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của 

đa số cán bộ, công chức tuy đã có chuyển biến những vẫn còn chậm. Một bộ phận cán 

bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu trách nhiệm, 

chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn đã hẹn trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, công dân 

nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa chưa thạo việc, hạn 

chế về năng lực, giải thích, tiếp nhận hồ sơ của người dân không được thỏa đáng, đầy 

đủ dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần. Có những công chức phòng chuyên 

môn khi thẩm định giải quyết hồ sơ còn thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan 

liêu trong xử lý công việc. 

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa còn thiếu đồng bộ, thủ tục giải quyết 

một số loại hồ sơ hành chính còn bị cắt khúc theo cấp hành chính, chưa tạo thành quy 

trình giải quyết thống nhất từ trên xuống, nên còn phiền hà cho tổ chức, công dân khi 

thực hiện các giao dịch hành chính. Quan hệ phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các 
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cấp, các ngành tuy có tiến bộ, nhưng còn tồn tại nhiều thiếu sót, ý thức cộng đồng, 

trách nhiệm giữa các bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận “một cửa” của 

cơ quan hành chính các cấp chưa được quan tâm hỗ trợ đầy đủ. Công khai thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa chưa được tốt theo yêu cầu, như không đầy đủ, thiếu thông 

tin, không cập nhật đầy đủ các quy định mới, nhiều nơi công khai thủ tục hành chính 

nhưng lại thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai… 

Mặc dù mô hình “một cửa” được coi là thành công, nhưng hiện nay vẫn chưa 

hẳn hoàn toàn tạo được ấn tượng tốt, tích cực đối với tổ chức, công dân. Đối với người 

dân, làm thủ tục để giải quyết việc của mình là điều công dân cảm thấy không được dễ 

chịu, phiền toái, thậm chí là căng thẳng. 

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trên là do: 

 Một là, việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa diễn ra trong điều 

kiện quận Hoàng Mai là một quận mới thành lập, nhân dân trên địa bàn một số phường 

còn làm nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với thành phố.  

 Bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức còn chịu ảnh hưởng nặng nề 

của tư duy cũ, nếp quản lý, thói quen của cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp, ý 

thức trách nhiệm phục vụ chưa cao. Do vậy trước sự chuyển đổi nhanh của kinh tế xã 

hội theo nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc thích ứng của bộ 

máy và cán bộ, công chức chậm chuyển biến và còn nhiều phức tạp. 

 Hai là, các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, 

kịp thời. Nhiều vấn đề tổ chức và công dân yêu cầu  trả lời nhưng không có căn cứ nào 

để xử lý, trong đó một nguyên nhân là luật đã ban hành nhưng chưa có thông tư hoặc 

nghị định của chính phủ hướng dẫn. Mặt khác các văn bản pháp luật của nhà nước 

thường xuyên thay đổi trong khi trình độ đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế. 

Ngoài ra nhận thức của một số đồng chí là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo ở một số sở, ban, 

ngành chưa đầy đủ về cải cách hành chính nói chung và cơ chế một cửa  nói riêng, nên 

có biểu hiện thờ ơ không muốn thực hiện, chậm thay đổi phong cách làm việc, ngại 

tiếp xúc với dân, không kiên quyết chỉ đạo phối hợp giữa bộ phận một cửa với các 

phòng chuyên môn. Bên cạnh đó việc quy định trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo 
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chưa rõ ràng cùng với việc thiếu quan tâm, thiếu kiểm tra đôn đốc làm hạn chế đến kết 

quả thực hiện cơ chế một cửa . 

 Ba là, do năng lực phẩm chất của cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính quận Hoàng Mai. Cơ chế một 

cửa là nội dung mới trong cải cách thủ tục hành chính đồng thời cũng là khâu đột phá, 

trong đó yêu cầu  đặt ra là phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ, công chức vừa có phẩm 

chất đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Để có được đội 

ngũ như vậy thì quận phải có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và chính 

sách tương xứng để thu hút cán bộ có tâm huyết và trình độ. Mặc dù thời gian thực 

hiện khá dài nhưng vẫn còn nhiều cán bộ, công chức chưa được tập huấn một cách có 

hệ thống, bài bản về cơ chế một cửa như: ý nghĩa, mục đích, tinh thần trách nhiệm, kĩ 

năng nhiệm vụ, cách ứng xử...Cùng với đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa 

phần lớn là cán bộ trưng lập thì một số cơ quan chưa thật sự quan tâm tọa điều kiện 

làm việc như vừa bố trí làm việc tại một cửa vừa làm ở những bộ phận khác nên 

không dành nhiều thời gian cho việc giải quyết công việc. Việc nhận xét, đánh giá 

khuyến khích về lợi ích tinh thần, vật chất đối với đội ngũ này cũng không hơn gì 

cán bộ, công chức khác làm cho anh em cán bộ trước áp lực của công việc, yêu cầu  

ngày càng nhiều nhưng thiếu quan tâm, động viên của lãnh đạo nên không ít cán bộ, 

công chức thiếu trách nhiệm...Bên cạnh đó có những cán bộ, công chức có ý thức 

làm việc chưa tốt, có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân khi 

đến làm việc. 

 Bốn là, nguyên nhân phát sinh từ phía tổ chức và công dân trong quá trình 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho bộ phận một cửa. Do thiếu hiểu biết về pháp luật, nên họ 

không hiểu phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Tuân thủ trình tự theo quy định ra sao? 

Mặt khác các tổ chức và công dân đến "một cửa" đều có tâm lý muốn công việc được 

giải quyết nhanh chóng ngay trong khi hồ sơ thủ tục hành chính chưa đầy đủ gây khó 

khăn cho cán bộ thực thi nhiệm vụ. Một số cá nhân do quen biết nên không muốn giải 

quyết ở bộ phận một cửa mà mà gặp những người có thẩm quyền cao hơn để xử lí 

công việc, khi phải đến một cửa chỉ làm theo hình thức nên gây phức tạp cho cán bộ 

xử lý. 
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 Năm là, do những hạn chế yếu kém trong công tác tuyên truyền, giáo dục, lãnh 

đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp quận. Trước hết muốn giải quyết tốt 

nhiệm vụ tại mô hình một cửa thì điều quan trọng là phải thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền cho mọi tổ chức và công dân thấy được việc chuyển đổi mô hình giải quyết thủ 

tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là những vấn đề cần thông 

tin cho mọi người biết. Tuy vậy thời gian qua công tác này chưa thật sự hiệu quả, các 

cơ quan chưa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, tích cực. Mặt khác việc tuyên truyền 

chưa làm rõ được những mặt đã làm tốt cần khẳng định và phát huy cũng như những 

mặt yếu kém cần hạn chế và loại bỏ. 

 Sáu là, quy chế về tổ chức, hoạt động của bộ phận chưa rõ ràng, thiếu cụ thể. 

Tại các phòng, ban, ngành của ủy ban nhân dân quận thì tất cả các bộ phận một cửa 

được ủy ban nhân dân quận ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động, trong đó quy 

định rất rõ về những quy định chung, về cơ chế một cửa cấu tổ chức và hoạt động của 

bộ phận; quy định về quy trình, thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ theo cơ chế một 

cửa và các điều khoản thi hành... Mặc dù vậy trong quy chế vẫn không làm rõ để xác 

định ranh giới trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa . 

Bảy là , tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với cán bộ, công chức thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa cũng như các việc khác ít nhiều đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ bên 

ngoài tác động vào. Đối tượng đến giải quyết công việc muốn nhanh gọn nên thông 

qua các mối quan hệ bạn bè, người thân...để tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 

tới bộ phận một cửa . Một khi đã có tác động như vậy thì có thể chen ngang để giải 

quyết nhanh hơn thậm chí có thể làm tắt, bỏ qua một số thủ tục hành chính cần thiết đã 

tác động không nhỏ đến cán bộ, công chức. Nó đặt ra cho người cán bộ, công chức 

phải có sự lựa chọn phù hợp vừa đảm bảo được nguyên tắc nhưng đồng thời vừa đảm 

bảo được yêu cầu của lãnh đạo có thẩm quyền. Bên cạnh đó có những hồ sơ chưa đầy 

đủ nhưng vẫn phải giải quyết kịp thời tất cả những điều này làm cho cán bộ, công chức 

trực tiếp giải quyết gặp khó khăn mà chúng ta cần chia sẻ để tìm ra những biện pháp 

khắc phục. Cán bộ, công chức còn chịu một tâm lý bấy lâu nay do cơ chế bao cấp 

trước đã thực hiện là tâm lý ngại va chạm, trọng tình cảm hơn nguyên tắc, e ngại thủ 
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trưởng cấp trên, ngại tổ chức và công dân có mối quan hệ với lãnh đạo...do tâm lý đó 

làm cho cán bộ, công chức ít có ý kiến thẳng thắn trao đổi và khi giải quyết dẫn đến dễ 

bỏ qua những nguyên tắc quy định dẫn đến những sai phạm đáng tiếc xảy ra trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ ở bộ phận một cửa . 

 Tám là, do chưa thực hiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan trong cùng một hệ 

thống tạo ra sự liên thông không chồng chéo của các cơ quan hành chính nhà nước. Để 

giải quyết công việc hành chính thì về mặt thủ tục sau khi tổ chức và công dân gửi hồ 

sơ đến bộ phận tiếp nhận và từ đây là một quá trình chuyển hóa trong các cơ quan 

hành chính phía trong của một cửa .Trong quá trình hoạt động có tình trạng bộ phận 

một cửa chuyển đến nhưng cơ quan chuyên môn phía trong không phối hợp giải quyết, 

gây khó khăn hoặc không trình lãnh đạo xem xét cho ý kiến và giải quyết, có trường 

hợp do lợi ích cá nhân không nhận hồ sơ từ một cửa mà nhận trực tiếp từ tổ chức và 

công dân xử lý xem xét, trình lãnh đạo kí rồi mới chuyển qua một cửa để làm hình 

thức hoặc trả trực tiếp cho tổ chức và công dân, tình trạng trên đã vô hiệu hóa bộ phận 

một cửa nếu như không được quy định cụ thể và kiểm tra, làm rõ, uốn nắn cán bộ có 

thẩm quyền. 

 Mặt khác có những công việc khi được quy định là nhận ở sở, ban, ngành cụ 

thể nhưng khi ký quy định cuối cùng thuộc ủy ban nhân dân quận như đã nêu ở phần 

hiện trạng, ví dụ như: cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; phê duyệt giá đất... hoặc có 

những việc cần có một việc cần có một cơ quan chủ trì đồng thời phải có nhiều sở, 

ban, ngành xem xét như quy hoạch; xem xét những dự án liên quan đến đầu tư, xây 

dựng; giao thông...loại hình công việc này cũng rất cần một cửa nhưng trong thực tế 

chưa có mối liên thông giữa các cơ quan có cùng trách nhiệm để công việc diễn ra 

nhanh gọn, chính xác, làm cho mô hình một cửa không phát huy hết tác dụng. 

2.3.3. Kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện cơ chế một cửa   quận Hoàng Mai 

2.3.3.1. Về triển khai thực hiện: 

Triển khai cơ chế 1 cửa ở cấp phường: Để thực hiện mục tiêu đặt ra tại Nghị 

quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của 

quận đề ra nhiệm vụ đến hết năm 2010, 100% các cơ quan hành chính nhà nước quận 

Hoàng Mai sẽ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. [6] Tuy vậy, đến tháng 

7/2015 UBND quận Hoàng Mai mới triển khai được cơ chế một cửa liên thông cho 
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lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp phường đối với thủ tục đăng ký khai 

sinh cho trẻ em. 

Triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND cấp 

Quận: Mục tiêu đặt ra trong Chương trình CCHC nhà nước của quận Hoàng Mai ban 

hành theo quyết định 74/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND quận Hoàng Mai là 

đến năm 2015 có tối đa 100% UBND cấp phường xây dựng được mô hình một cửa 

liên thông hiện đại.  

2.3.3.2. Về trình tự và thủ tục hành chính 

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ thì nhiều hồ sơ sau khi tiếp nhận phải trả lại cho 

tổ chức và cá nhân để tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh do thiếu giấy tờ hoặc cấp dưới 

làm sai. Do đó làm cho tổ chức và công dân phải đi lại nhiều lần; có những thủ tục 

hành chính; trình tự còn rườm rà như sau khi cơ quan sở, ban, ngành thực hiện ở bộ 

phận một cửa nhưng người có thẩm quyền ra quyết định lại thuộc ủy ban nhân dân 

quận, vì thế khi giải quyết xong văn phòng ủy ban nhân dân quận chuyển kết quả trực 

tiếp cho tổ chức và công dân mà không thông qua bộ phận một cửa của sở, ban, ngành 

ban đầu, thực trạng trên thực chất vẫn qua hai cửa chưa tạo nên được sự giải quyết 

nhanh gọn tại một đầu mối. 

Tuy đã có đề án và quy định cụ thể, nhưng một số thủ tục hành chính, nội dung 

giải quyết công việc vẫn còn phức tạp như quy định trách nhiệm ở phía trong bộ phận 

một cửa chưa rõ ràng nên tổ chức và công dân vẫn phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi 

thậm chí phải gặp trực tiếp cán bộ chuyên môn mà không thông qua bộ phận một cửa. 

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa bị hạn chế do các khâu không đồng bộ trong 

quá trình tổ chức thực hiện nhất là lĩnh vực cấp phép xây dựng cho tổ chức và công 

dân, cụ thể là trong những năm qua, thực hiện cấp phép với số lượng rất ít ở hầu hết 

các Quận và thành phố, có Quận không cấp được trường hợp nào do các Quận không 

có quy hoạch chi tiết, không xác định rõ được các yếu tố như cốt đường, cốt thoát 

nước để cấp phép xây dựng cho tổ chức và công dân, dẫn đến tình trạng nhà vừa làm 

xong, đường làm sau cao hơn nền nhà có chỗ 70cm, mất cảnh quan đô thị gây lãng phí 

cho nhân dân. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm trước đây chúng ta không xem xét 

và xác định cấp phép xây dựng nên người dân không có ý thức thực hiện đăng kí giấy 

phép xây dựng theo quy định khác. 
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2.2.3. Áp dụng, công khai các thủ tục hành chính. 

Theo quy định, tất cả các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức, 

công dân được áp dụng theo cơ chế một cửa. Tuy nhiên, ở khá nhiều cơ quan, đơn vị, 

số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân thực hiện theo cơ chế 

một cửa chưa nhiều, thậm chí tỉ lệ áp dụng thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa so 

với tổng số thủ tục hành chính của đơn vị còn quá thấp. Số thủ tục hành chính còn lại 

được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại phòng chuyên môn. Thủ tục hành chính thực 

hiện qua bộ phận một cửa : ở cấp quận, huyện chiếm 67,9 %, ở cấp xã, phường chiếm 

23,9% ( tình bình quân cho 17 đơn vị có báo cáo/ Tổng số thủ tục hành chính ở cấp 

Quận là 260); ở cấp xã bình quân có 56/75( 74,6%). Một số cơ quan, đơn vị có số lượng 

thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở mức dưới 

50% so với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết như : Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Y tế. Đối với UBND các Quận, thành, thị và UBND các 

xã, phường, thị trấn số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế 

một cửa liên thông ở mức dưới 50%. 

Các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế liên thông còn ít. Cơ chế liên thông dọc giữa 

các cơ quan hành chính các cấp chưa thực hiện được. Theo thống kê, ở sở, nghành có 

các lĩnh vực sau được thực hiện theo cơ chế liên thông: Đăng ký kinh doanh, cấp mã 

số thuế, đăng ký mẫu dấu; đầu tư; cấp phép quảng cáo. Ở cấp Quận mới chỉ thực hiện 

liên thông ngang giữa UBND cấp Quận với Cục thuế và Kho bạc nhà nước (nay là 

ngân hàng) trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Liên thông dọc cấp 

Quận, cấp xã chưa thực hiện được. 

Thủ tục hành chính thực hiện qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

còn rườm rà; Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh thủ tục hành chính đảm bảo 

đơn giản hóa kết quả chưa cao. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầy 

đủ, còn ít so với thực tế số lượng thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông; một số thủ tục chậm được công khai thay thế khi có sự thay 

đổi của các quy định pháp luật. 
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 Về đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa : 

Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận một cửa trên địa bàn 

phường chưa được lựa chọn kĩ về phẩm chất cũng như năng lực như: chưa được huấn 

luyện về kĩ năng, về phương pháp làm việc, các kiến thức về cải cách hành chính một 

cách cơ bản, sâu sắc nên khi làm nhiệm vụ còn nhiều hạn chế; một số cán bộ, công 

chức chưa thật sự là cán bộ giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ, am hiểu, tận tình và 

trách nhiệm với công việc được giao. Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công 

chức chưa tốt chưa thực hiện việc giáo dục cho cán bộ, công chức và bố trí cán bộ 

chuyên trách ở bộ phận một cửa, có nơi người phụ trách là chánh văn phòng cơ quan 

mà nhiệm vụ chính là công việc ở cơ quan hành chính nhà nước chứ không phải ở một 

cửa nên không thể có thời gian tập trung vào xủ lý nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu. 

Một số cán bộ, công chức chưa được chuẩn bị tốt ý thức trách nhiệm tham gia vào bộ 

phận một cửa nên làm việc với tinh thần thái độ chưa tốt, còn biểu hiện gây khó khăn 

phiền hà cho dân. 

Việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộc lộ một 

số khuyết điểm, bất cập và đã có sự vận dụng khác nhau ở một số cơ quan, đơn vị. 

Nhiều cơ quan, đơn vị chưa ban hành quyết định bố trí công chức chuyên trách làm 

việc tại Bộ phận một cửa, từ đó chưa tách bạch được chức năng tiếp nhận và trả kết 

quả của công chức Bộ phận một cửa với chức năng thẩm định hồ sơ của công chức các 

phòng chuyên môn làm cho việc thực hiện cơ chế một cửa chưa đúng với thực chất và 

còn mang nặng tình hình thức. Việc chi trả phụ cấp cho công chức làm việc tại Bộ 

phận một cửa khá nhiều cơ quan, đơn vị chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định; thậm 

chí có nơi chưa thực hiện. Nhiều đơn vị cấp xã chưa chi trả phụ cấp cho công chức 

một cửa. 

 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

Do điều kiện mặt bằng trụ sở ở một số cơ quan chật hẹp nên việc bố trí phòng 

làm việc chưa đáp ứng yêu cầu: Bố trí ở vị trí không thuận lợi cho tổ chức, công dân 

khi giao dịch. Diện tích phòng làm việc chưa đủ theo quy định. Theo số liệu thống kê, 

diện tích phòng làm việc của bộ phận một cửa ở 03/14  đơn vị ( chiếm 0.21%) phường 

dưới 40m2. 
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Những phường đã bố trí được phòng làm việc theo yêu cầu nhưng sau nhiều 

năm thực hiện không được đầu tư, bổ sung, cơ sở vật chất đã xuống cấp, trang thiết bị 

đã cũ và lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ phận một cửa và tiếp đón, 

giải quyết công việc cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Bên cạnh những ý kiến tích cực nêu trên, một số ý kiến còn băn khoăn trước 

những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện pháp thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa ở các phường, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Đồng thời 

mong muốn UBND quận cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng 

cao hiệu quả thực hiện ở bộ phận một cửa nhằm đáp ứng nhiệm vụ chung, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp, công dân và tổ chức thuận lợi trong sản xuất và tinh doanh, 

giao dịch với mục tiêu là đáp ứng yêu cầu  đòi hỏi mới của quận trong giai đoạn cách 

mạng mới. 

 

Kết luận chƣơng 2 

 Thông qua việc đánh giá thực cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật cũng như thực hiện trên thực tế, cho 

thấy sự thay đổi căn bản trong nhận thức về nhu cầu cải cách thủ tục hành chính 

trong việc xây dựng một nền hành chính trong sạch, thúc đẩy kinh kế - xã hội phát 

triển đi lên. Bên cạnh đó, cơ chế một cửa hiện tại còn bộc lộ rất nhiều hạn chế cần 

phải khắc phục: việc thiết lập cơ chế một cửa hiện tại vẫn theo lối tư duy máy móc: 

gom tất cả các bộ phận thực hiện thủ tục một cách cơ học về một địa điểm, một 

không gian nhất định, mà không tính toán đến việc làm sao cắt giảm được thủ tục 

không cần thiết tránh phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó, một loạt vấn đề vẫn 

chưa được giải quyết như trang thiết bị, cơ sở vật chất, trình độ năng lực cán bộ 

công chức còn hạn chế, sự chồng chéo của hệ thống văn bản luật…là những nguyên 

nhân dẫn tới cơ chế một cửa trở nên kém hiệu quả và hình thức. Chỉ rõ những 

nguyên nhân của những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế. Qua đó, là cơ sở đưa ra 

những giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội trong thời 

gian tới được làm rõ trong chương 3. 
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Chƣơng 3 

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC 

TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Quan điểm hoàn thiện cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai 

3.1.1. Hoàn thiện cơ chế một cửa phải đồng bộ với cải cách nền hành chính 

nhà nước 

 Cải cách nền hành chính nhà nước là một quá trình thực hiện có yếu tố vừa 

cấp bách vừa lâu dài trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta, nó cấp bách 

ở chỗ trước yêu cầu và đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế thế giới đồng thời là yêu 

cầu cấp thiết của của các tầng lớp nhân dân, các chủ thể của quyền lực. Nó lâu dài ở 

chỗ là quá trình cải cách hành chính từ một nền hành chính tập trung quan liêu bao cấp 

chuyển sang nền hành chính phục vụ cho kinh tế thị trường, phục vụ cho hội nhập và 

đứng trước nhiều thách thức mới, do vậy chúng ta không thể nóng vội, chủ quan mà 

cần có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh và chủ trương của đất nước. Chính vì 

vậy nghị quyết đại hội đảng lần thứ XI đã khẳng định “cần phải xây dựng nền hành 

chính Nhà nước dân chủ trong sạch, vững mạnh từng bước hiện đại. tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả tổ chức trong hệ 

thống chính trị” [24]. Đối với vai trò của nhân dân trong việc thực hiện quyền giám sát 

văn kiện cũng đã chỉ rõ: “xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và 

công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân. Xác định các hình thức tổ chức và có 

cơ chế để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế,chính trị, xã hội” 

mặt khác trong sự trong sạch của bộ máy nhà nước, của cơ quan hành chính nhà nước, 

của cán bộ, công chức gắn liền với sự trong sạch của đảng và đảng viên, nó được gắn 

kết với nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Bởi vì về mặt chính trị cơ quan hành 

chính hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, về mặt tổ chức và nhân sự thì trong bộ 

máy hành chính nhà nước ta hiện nay hầu hết người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp 

phòng trở lên là đảng viên, trong thực tế các chi bộ, đảng bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức... như hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương khóa X đã đánh 

giá và kết luận “cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí 
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chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa tạo những chuyển biến mạnh mẽ, chưa ngăn chặn và đẩy 

lùi được tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tệ nạn khác...” Các cơ quan 

hành chính nhà nước phải thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ 8/10 giải pháp phòng 

chống tham nhũng, lãng phí mà trung ương đảng đề ra trong nghị quyết trung ương 3; 

chính vì vậy việc hoàn thiện cơ chế một cửa phải đồng bộ với cải cách nền hành chính 

nhà nước, và một trong những nhân tố quyết định thành công là có sự lãnh đạo chặt 

chẽ, sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên, không nể nang, không né tránh, không dung 

túng bao che của các cấp bộ đảng, các chi bộ đối với đảng viên là cán bộ, công chức ở 

các ngành, các cấp góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh đáp ứng 

việc tăng cường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản 

lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng mới. 

 Từ những quan điểm của Đảng và Nhà nước, từ những chủ trương của Đại hội 

Đảng bộ quận Hoàng Mai nêu trên. Ủy ban nhân dân Quận xác định mục tiêu trong 

hoàn thiện cơ chế một cửa phải đồng bộ với cải cách nền hành chính nhà nước nói 

chung và thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nói 

riêng có thể xác định những phương hướng, đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa ở ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai như sau: 

 Một là, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ và nâng cao chất lượng cơ chế một cửa 

tại cơ quan hành chính nhà nước của quận, trong đó chú trọng loại hình công việc 

được Nhà nước quy định đồng thời mở rộng sang tất cả các lĩnh vực có liên quan đến 

mối quan hệ giữa tổ chức và công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước phù hợp 

với đặc điểm của quận và yêu cầu  của công dân. 

 Hai là, các cơ quan thực hiện cơ chế một cửa (gồm Ủy ban nhân dân quận 

Hoàng Mai và 14 phường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai) tiếp tục nghiêm túc thực 

hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính, hồ sơ, phí, lệ 

phí...đối với từng loại công việc cụ thể, tránh việc giải quyết trùng lặp giữa bộ phận 

chuyên môn và bộ phận một cửa giữa các ngành với ngành và ngành với thường trực 

Ủy ban nhân dân quận. 

 Ba là, tập trung chỉ đạo kiện toàn về tổ chức bộ máy cán bộ, công chức  cho bộ 

phận một cửa với phương châm đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng nhằm hoạt 

động có hiệu quả đồng thời ưu tiên lựa chọn những cán bộ, công chức thật sự có tâm, 
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có trình độ năng lực, kinh nghiêm công tác và uy tín bố trí làm việc tại nơi tiếp nhận 

và trả kết quả; đồng thời có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân lực 

cho bộ phận này. 

 Bốn là, không ngừng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực 

hiện cơ chế một cửa,về gương người tốt, việc tốt, những việc làm hay, kinh nghiệm tốt 

để biểu dương và tổ chức nghiên cứu học tập. 

 Năm là, vận động toàn xã hội ủng hộ, tham gia giám sát, kiểm tra bộ phận một 

cửa nhằm ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính của 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời tháo gỡ những bất cập, chồng chéo diễn ra 

trong quá trình thực hiện. 

 Sáu là, cần thiết phải trang bị điều kiện, phương tiện làm việc tương đối hiện 

đại cho bộ phận một cửa đảm bảo hỗ trợ công tác; phục vụ kịp thời cho tổ chức và 

công dân khi liên hệ công tác nhằm tạo ra sự đồng bộ trong quá trình giải quyết công 

việc ở bộ phận một cửa. [13] 

3.1.2.  Bảo đảm minh bạch, trách nhiệm, có kiểm soát trong có chế một cửa 

 Tính minh bạch là thực hiện chế độ công khai, minh bạch về toàn bộ hoạt 

động quản lý của Nhà nước, trừ những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh cần 

giữ bí mật. Cần nhấn mạnh: công khai gắn với minh bạch, vì có những trường hợp có 

công khai nhưng không minh bạch, vì không thuyết minh rõ tính xác thực, căn cứ 

đúng đắn của những vấn đề đã công bố công khai. Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tiên là 

công khai, minh bạch các quy hoạch, mà quan trọng nhất hiện nay là công khai, minh 

bạch trong quy hoạch sử dụng đất, trong việc cấp đất, sử dụng đất - nguồn tài nguyên 

quý giá của đất nước đang bị sử dụng lãng phí và bị tham ô, chiếm đoạt nghiêm trọng 

nhất. Kế đến là minh bạch trong việc huy động và sử dụng ngân sách nhà nước, để 

khắc phục việc sử dụng ngân sách kém hiệu quả, để tránh tham nhũng, lãng phí, kém 

hiệu quả và trở thành một nhân tố gây ra lạm phát.  

 Việc công bố công khai, minh bạch quá trình hoạch định và thi hành các cơ 

chế, chính sách là rất cần thiết. Được thảo luận và tranh luận công khai, dân chủ, thì cơ 

chế, chính sách được bổ sung, hoàn chỉnh, do đó sẽ sát thực tế, đáp ứng đúng yêu cầu 

phát triển của đất nước, nhất là khắc phục được tình trạng "kinh doanh cơ chế", lợi 

dụng cơ chế để mưu cầu lợi ích cục bộ, địa phương, phe nhóm. Minh bạch giúp cho 
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việc thi hành luật pháp được thông suốt, khắc phục tình trạng cùng một quy định 

nhưng cơ quan nhà nước hiểu và giải thích khác nhau.  

 Thủ tục hành chính được công khai, minh bạch sẽ góp phần khắc phục tệ tham 

nhũng của công chức, nhân viên cơ quan chức năng, tạo thuận lợi cho dân và hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng là căn cứ để dân và 

doanh nghiệp giám sát hoạt động của công chức, khắc phục tệ nạn công chức sách 

nhiễu, vòi vĩnh dân và doanh nghiệp mỗi khi có việc đến cơ quan nhà nước. 

 Đối với cán bộ, công chức, việc cần làm thiết thực hiện nay là kê khai và công 

bố công khai, minh bạch tài sản của họ theo quy định. Cũng không kém phần quan 

trọng là minh bạch, công khai trong việc tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán 

bộ, công chức. Trong tình hình hiện nay, làm được như vậy không những sẽ góp một 

biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công 

chức, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo niềm tin của dân đối với bộ máy 

nhà nước. 

 Tóm lại, việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa cần tạo ra sự nhận thực đúng đắn và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy và 

lãnh đạo chính quyền các cấp; sự hiểu rõ của các tổ chức và công dân, đồng thời phải 

xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực trong giải 

quyết công việc, có đầy đủ các phương tiện làm việc thuận lợi và tạo ra sự ủng hộ, 

giúp đỡ kiểm tra, giám sát của toàn xã hội để công tác này ngày càng thực hiện tốt 

hơn. Trong phạm vi Luận văn của mình tôi coi những nội dung trên là cơ sở cho việc 

xây dựng nhứng giải pháp và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao việc thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa hy vọng góp phần vào việc thực hiện tốt mô hình này 

ở quận Hoàng Mai 

3.2.  Các giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội.  

 Để khắc phục những nguyên nhân và hạn chế được nêu trong Luận văn đồng 

thời phát huy nhưng mặt tích cực đã đạt được trong thời gian qua đối với việc thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đòi 

hỏi phải có những giải pháp cơ bản và đồng bộ để thực hiện một cách triệt để. Mặt 

khác cũng thấy rằng việc thực hiện cơ chế một cửa thành công hay kém hiệu quả còn 
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phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của mỗi cơ quan, đơn vị và các chủ thể của cơ quan 

hành chính nhà nước đem lại. Tuy nhiên trong Luận văn này tôi mạnh dạn đề xuất một 

số giải pháp và kiến nghị với mục đích góp phần tạo thêm động lực cho việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thực sự trở thành khâu đột phá với cải cách thủ 

tục hành chính của UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

3.2.1 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến mô hình một cửa để tạo ra nhận 

thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu  và nội dung thực hiện thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa 

 Cần tiếp tục xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của đài truyền thanh 

phường trong việc tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, chủ động xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục ở các buổi phát thanh phường nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp 

nhân dân về chủ trương cải cách hành chính nhà nước và thực hiện cơ chế một cửa . 

 Trong thời gian qua việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật về giải quyết 

theo cơ chế một cửa  chưa được quan tâm đúng mức, đây chính là nguyên nhân chưa tạo 

ra được sự đột phá trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân trong giải quyết các công 

việc hành chính. Để tạo sự đồng thuận cao trong trên địa bàn Quận Hoàng Mai thì điều 

trước tiên là phải quan tâm đến khâu tuyên truyền, bắt đầu từ các thông tin đại chúng. 

UBND các phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cần xem việc tuyên truyền 

cho nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm thúc đẩy 

khâu đột phá của cải cách hành chính, để khắc phục tình trạng không hiểu sâu về cơ chế 

một cửa; viết còn nặng động viên mà thiếu đề xuất, kiến nghị để nêu chung cùng khắc 

phục; với vai trò và thế mạnh của cơ quan thông tin báo, đài cần mở ra các chuyên trang 

chuyên trang chuyên mục cho nội dung này; cử những cộng tác viên chuyên trách theo 

dõi tìm hiểu kĩ mục đích, nội dung của cơ chế một cửa, đồng thời qua chuyên mục mở ra 

diễn đàn để cho các doanh nghiệp, công dân có thể nêu ý kiến đánh giá, nhận định, kiến 

nghị với ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai về giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó 

có một cửa. Định kỳ tuyên truyền các loại văn bản, thủ tục hành chính phải thực hiện ở 

một cửa đối với từng cơ quan, ngành để mọi người biết cùng thực hiện. 

 Các cơ quan quản lý nhà nước có mô hình một cửa cần quan tâm nhiều hơn nữa 

đến công tác tuyên truyền giáo dục cho mọi người dân và các tổ chức, cán bộ công chức 
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về mô hình một cửa, trọng tâm là tuyên truyền về mục đích của việc thực hiện mô hình 

trong cải cách hành chính. Trên cơ sở đó xác định các yêu cầu nhất là trách nhiệm của 

lãnh đạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân; trách nhiệm của tổ 

chức và cá nhân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa với 

mục đích là: nêu cao lòng tự trọng, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tất cả vì sự nghiệp 

phát triển của quận. Xây dựng cho được nguyên tắc tuân thủ pháp luật và mọi quy chế, 

quy định của cơ chế một cửa đối với mọi tổ chức và công dân, tạo ra sự phối hợp hài hòa 

và hoạt động có hiệu quả giữa chủ thể và đối tượng được giải quyết. 

 Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội -  nghề nghiệp cũng cần có các 

hình thức thích hợp để tuyên truyền ý nghĩa của cải cách hành chính, trong đó có thực 

hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nhằm làm cho mỗi 

đoàn viên, hội viên của mình hiểu rõ được quy định cơ bản, những yêu cầu và quyền 

lợi đặt ra cho cơ quan nhà nước và mọi tổ chức, cá nhân trong khi tham gia cơ chế một 

cửa; qua đó, nâng cao nhận thức và tính tự giác của mọi người. Đồng thời tăng cường 

vai trò giám sát hoạt động đối với bộ phận một cửa để bộ phận này thực hiện ngày 

càng tốt hơn và nâng cao khả năng tạo dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể nhân dân trong việc đánh giá, nhận xét về thực hiện cơ chế một cửa  trên địa 

bàn quận. 

3.2.2. Tiếp tục rà soát và công bố công khai các thủ tục hành chính và trình 

tự giải quyết   bộ phận một cửa đồng thời hoàn chỉnh quy chế làm việc của bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  

Mặc dù Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6  năm 2007 đã quy 

định tại điều 2 về các nguyên tắc trong thực hiện cơ chế một cửa tuy vậy trong thực 

hiện không phải cơ quan hành chính nào cũng thực hiện các nguyên tắc trên; để làm 

tốt cơ chế này thì việc công khai các thủ tục hành chính trong thực tế không phải cơ 

quan hành chính nào cũng làm tốt, có những cơ quan không quy định rõ đã làm cho tổ 

chức và công dân khó khăn trong việc tiếp cận xử lý công việc, đồng thời với nội dung 

trên thì việc công khai phí và lệ phí thời gian giải quyết công việc cũng như quy trình 

giải quyết nhằm khẳng định sự minh bạch của cơ quan công quyền trong phục vụ và 

giải quyết công việc cho tổ chức và công dân, tạo được lòng tin của dân với chính 

quyền, chính vì vậy việc rà soát lại và công bố công khai các thủ tục hành chính là một 
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việc làm vừa thiết thực vừa cấp thiết để kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước đã 

thực hiện đầy đủ chưa. Đây cũng là dịp để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc công 

khai, minh bạch các thủ tục hành chính, khâu nào, giấy tờ hành chính nào là cần thiết. 

Bên cạnh việc rà soát để công khai minh bạch phí, lệ phí và thời gian giải quyết các 

công việc hành chính thì việc rà soát các quy chế ở bộ phận một cửa cũng không kém 

phần quan trọng bởi đây là nơi trực tiếp giải quyết các công việc của tổ chức và công 

dân, do vậy rà soát và công khai quy chế mà cụ thể là trách nhiệm, quyền hạn của cán 

bộ công chức là vấn đề chủ yếu là việc làm rất cần thiết. Trong quá trình thực hiện 

nhiều vấn đề tốt chúng ta tiếp tục phát huy, bên cạnh đó thì nhiều vấn đề mới phát sinh 

cần khắc phục và bổ sung chính vì vậy quy chế cũng cần được xem xét và đáp ứng với 

yêu cầu  mới theo hướng công khai, minh bạch về chất lượng cán bộ, công chức  phẩm 

chất của đội ngũ này khi tham gia ở bộ phận một cửa nâng cao về quyền hạn để họ giải 

quyết công việc hiệu quả và kịp thời; những quyền lợi về vật chất và chính trị đối với 

đội ngũ này hàng năm cần lấy ý kiến đông đảo doanh nghiêp và người dân thông qua 

điều tra xã hội học để đánh giá nhận xét chất lượng thực hiện ở bộ phận một cửa từng 

cơ quan, đơn vị. Công khai điện thoại của người có thẩm quyền để nắm bắt và kịp thời 

điều chỉnh...quy chế cần đề cập một cách sâu sắc hơn, thiết thực hơn nhằm khắc phục 

tình trạng hiện nay chỉ mới xác định về chức năng nhiệm vụ mà chưa đề cập đến 

những đặc thù nghiên cứu của họ và những chính sách ưu đãi đối với đội nguc để động 

viên không chỉ vật chất mà cả tinh thần để họ thấy tự hào phấn khởi và yên tâm công 

tác tại bộ phận một cửa . 

3.2.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ 

tổ chức và công dân trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

Để thực hiện các nội dung theo cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã quan tâm đến việc chấn chỉnh bộ máy và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ quận đến cơ sở; đã rà soát lại cơ cấu 

tổ chức cho phù hợp về số lượng, về bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một 

cửa ở các sở và văn phòng ủy ban nhân dân quận. Về cán bộ, công chức phần lớn được 

điều động là những đồng chí có chuyên môn về lĩnh vực được phân công phụ trách, 

ngoài ra một số được học tập kĩ năng giao tiếp, kĩ thuật hành chính về cơ chế một cửa. 



71 

Tuy nhiên, ở một số Phường và cấp Quận do công tác chỉ đạo, điều hành và cả 

nhận thức của cán bộ lãnh đạo chưa nghiêm túc, thiếu kiên quyết, có nơi biểu hiện 

hình thức chiếu lệ hoặc máy móc, thiếu sáng tạo. Bên cạnh đó, hệ thống thể chế và cơ 

chế phối hợp còn nhiều bất cập như: tính ổn định và đồng bộ của các văn bản quy 

phạm pháp luật chưa cao, thường xuyên thay đổi nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, 

xây dựng...tạo ra bất bình đẳng trong đền bù giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa giải phóng mặt bằng, trong quản lý đầu tư xây dựng... Có Quận thực hiện tất 

cả nội dung quy định theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6  năm 2007 

nhưng có Quận chỉ thực hiện từ 1-2 nội dung theo quy định. Để khắc phục tình trạng 

khó khăn trên và thực hiện tốt nhiệm vụ theo cơ chế một cửa đặt ra ở quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội một số nội dung cụ thể là: 

Trước hết, phải xây dựng một quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu cấp 

ủy và chính quyền các cấp, làm chuyển biến ngay từ nhận thức đầy đủ và sâu sắc về 

cải cách hành chính nhà nước, về cơ chế một cửa trong quá trình đổi mới quản lý nhà 

nước hiện nay, nhất là quá trình hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và tao điều kiện cho 

doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường mới. [12] 

Thứ hai, yếu tố có tính chất quyết định để thực hiện thắng lợi cơ chế một cửa đó 

là đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện cụ thể ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội cần có sự thống nhất trên cơ sở nghiên cứu thực tế để xác định số lượng cán bộ tại 

bộ phận một cửa ở văn phòng ủy ban nhân dân quận và các ban, ngành, các phường 

một cách cụ thể, khắc phục tình trạng hiện nay không thống nhất và tùy ý bố trí lãnh 

đạo, có như vậy mới đảm bảo số lượng cần thiết phục vụ nhân dân. 

Thứ ba, cần phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về các văn bản mới 

nhằm làm cho cán bộ, công chức ở bộ phận này nắm chắc hướng dẫn, thủ tục hành chính, 

đồng thời nâng cao kĩ năng xủ lý hành chính, bên cạnh đó cần tổ chức các buổi giao ban 

định kỳ công việc hành chính, cần thiết nên tổ chức các buổi giao ban định kỳ để trao đổi, 

rút kinh nghiệm. Đây là hình thức tập huấn một cách thiết thực hiệu quả vừa giúp cho cơ 

quan chỉ đạo nắm được tình hình vừa thấy được thực trạng cần khắc phục để điều chỉnh 

cho việc thực hiện. Cùng với trên có thể tổ chức cho bộ phận này tham quan học hỏi, trao 

đổi kinh nghiệm với đơn vị làm tốt, hiệu quả làm cho cán bộ, công chức ở bộ phận này 

thấy tự tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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Thứ tư, như phần trên đã đề cập hiện nay chúng ta coi cán bộ, công chức ở bộ 

phận một cửa cũng như công chức ở bộ phận khác, do vậy có nơi bố trí cán bộ không 

giỏi nghiệp vụ hoặc đang làm hợp đồng tại lĩnh vực này, mặt khác lại ít quan tâm đến 

lợi ích vật chất của cán bộ, công chức do đó cán bộ làm việc ở bộ phận một cửa tỏ ra 

kém phấn khởi, không thấy được trách nhiệm và lòng tự hào được làm việc ở bộ phận 

này, cá biệt có cán bộ, công chức được phân công kiên quyết từ chối khéo...Chính vậy 

trong quy chế về đãi ngộ bằng vật chất; chế độ khuyến khích bằng tinh thần khen 

thưởng, nâng lương và cho sử dụng một phần lệ phí thu được tại bộ phận một cửa để 

khuyến khích cán bộ, công chức sẵn sàng đáp ứng làm dịch vụ cho tổ chức và công 

dân đồng thời cũng cần quy định rõ trách nhiệm với những hình thức kỉ luật hành 

chính rõ ràng, cụ thể đối với các hành vi cản trở, cố tình gây khó khăn hoặc không 

phục tùng mệnh lệnh hành chính của cấp trên. Các cấp chính quyền cần xây dựng một 

chế độ tài chính cho thực hiện một cửa để ngay từ đầu năm bộ phận này xây dựng kế 

hoạch đảm bảo hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3.2.4.  Tiếp tục cải tiến cách bố trí bộ phận một cửa tại trụ s  cơ quan hành 

chính 

Xuất phát từ thực trạng hiện nay, việc bố trí giải quyết công việc ở bộ phận theo 

cơ chế một cửa không giống nhau, trình tự và hình thức giải quyết cũng khác nhau. Để 

giải quyết một cách hiệu quả tại bộ phận một cửa chúng ta cần xây dựng mô hình khái 

quát giải quyết công việc của tổ chức và công dân một cách khoa học dựa trên 3 bộ 

phận là: 

- Mặt tiền 

- Mặt chính diện 

- Mặt hậu 

Với mô hình sau 

  MẶT TIỀN                         MẶT CHÍNH DIỆN                           MẶT HẬU 

 

 

 

 

Tổ chức và 

công dân  
 

 

Bộ phận giải 

quyết 

 

Bộ phận hỗ trợ 

giải quyết 
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3.2.4.1. Cải cách mặt tiền tập trung vào một số công việc  

Hướng dẫn, thông tin: 

- Loại hình công việc gì được giải quyết ở đây. 

- Cần hỗ trợ giấy tờ gì, có mẫu không? 

- Thời gian giải quyết. 

- Phí và lệ phí công việc được giải quyết. 

Về yêu cầu  của nội dung này cần được công khai, rõ ràng và dễ hiểu, ai nhìn vào 

cũng thấy hoặc ai hỏi đều được trả lời cụ thể rõ ràng. 

 Bố trí chỗ đợi cho tổ chức và công dân : 

- Chỗ ngồi đợi của người đến giải quyết công việc. 

- Điều hòa, quạt mát....  

- Cần phải bố trí lịch sự sạch sẽ. 

- Cần có máy để lấy số thứ tự giải quyết công việc tránh tình trạng hết số mà tổ 

chức và công dân vẫn phải ngồi chờ. 

Xếp theo thứ tự: 

- Có giấy tờ đăng kí từng người một. 

- Gọi theo số đăng ký của người liên hệ. 

Yêu cầu  ở đây ai đến trước phục vụ trước, trật tự tôn trọng nơi làm việc 

Một số phương tiện phục vụ: 

- Máy photocopy để in sao tài liệu. 

- Có nước giải khát. 

- Có nhà vệ sinh. 

Mục tiêu cải cách mặt tiền với những quy định cụ thể là nhằm tạo ra cảm giác tôn 

trọng của người dân được phục vụ một cách chu đáo của cơ quan hành chính nhà nước, 

đồng thời tạo điều kiện đầy đủ để tổ chức và công dân cần liên hệ sao chép tài liệu hướng 

dẫn nhằm phục vụ một cách có hiệu quả nhất mà không phải đi lại nhiều lần. 

3.4.2.2. Cần tiến hành cải cách mặt chính diện 

Đây là phần liên quan chủ yếu đối với mô hình một cửa là nơi công chức nhận và 

xử lý công việc của tổ chức và công dân: 

- Tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu  của tổ chức và công dân. 
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- Trực tiếp hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ hoặc giải thích để làm rõ với tổ chức 

và công dân . 

- Tiếp nhận hồ sơ hẹn thời gian trả lời kết quả. 

- Nhận phí và lệ phí của tổ chức và công dân . 

- Từ chối nhận hồ sơ với lý do xác đáng (do chưa đủ ý quy định, hướng dẫn 

khai lại, không đủ thẩm quyền xử lý, chỉ dẫn đến cơ quan khác có thẩm quyền...) 

3.4.2.3. Cải cách mặt hậu 

Thực chất là hỗ trợ cho mặt chính diện nhằm làm cho công việc giải quyết nhanh 

hơn, hiệu quả hơn, bao gồm một số nội dung: 

- Hỗ trợ và xử lý công việc của mặt chính diện. 

- Giám sát hoạt động của mặt chính diện. 

- Xử lý công việc mà mặt chính diện không làm được. 

Như vậy nếu chúng ta quy định cụ thể nội dung nhiệm vụ và công việc ở cả ba 

mặt (tiền, chính diện và hậu) thì đặt ra yêu cầu  trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận 

một cửa và có như vậy bộ phận này mới làm tốt nhiệm vụ giải quyết công việc một 

cách khoa học, chuyên nghiệp đem lại hiệu quả hữu ích đối với tổ chức và công dân. 

Trong điều kiện quận Hoàng Mai còn nhiều khó khăn, ủy ban nhân dân quận cần cho 

tiến hành xây dựng mô hình bộ phận một cửa mẫu, theo hướng độc lập, chuyên trách 

làm điểm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo trong phạm vi toàn 

quận để mô hình này từng bước đi vào thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng mô hình 

chuẩn, hiện đại ở các cấp về trụ sở làm việc của bộ phận một cửa  theo lộ trình hiện đại 

hóa công sở giai đoạn 2014-2020. 

Trong thời gian qua, trụ sở làm việc và trang thiết của bộ phận một cửa  đã được 

quan tâm tốt hơn, được trang bị tương đối đầy đủ nhưng xét về tương lai với mô hình 

chính phủ điện tử thì bộ phận này cần có kế hoạch để hiện đại hóa đáp ứng nên hành 

chính tiên tiến mà trong điều kiện hiện nay đang phát triển. Xuất phát từ yêu cầu  ngày 

càng phải công khai minh bạch và tổ chức và công dân có quyền được biết những 

thông tin ở bộ phận một cửa đối với công việc của mình như thế nào? Mặt khác tại 

cổng giao tiếp điện tử của ủy ban nhân dân quận đã được hình thành từ năm 2004, do 

đó cần xây dựng website chuyên về giải quyết theo cơ chế một cửa , mục tiêu là tạo ra 

hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành, tác nghiệp và thư điện tử; công khai trên mạng 
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internet về các thủ tục hành chính, trình tự, các loại giấy tờ với từng nội dung giải 

quyết ở bộ phận theo cơ chế một cửa .Tổ chức và công dân có thể thông qua cổng điện 

tử này để xem mình cần chuẩn bị những nội dung gì? Công việc của mình đã được giải 

quyết đến đâu và nếu cần làm rõ hoặc có kiến nghị họ có thể gửi thư điện tử đến một 

cửa để trả lời hoặc đăng kí làm việc...việc trang bị và quy định trách nhiệm giải quyết 

qua Website như vậy nó sẽ làm đơn giản thủ tục hành chính tục, công khai hóa, minh 

bạch hóa để tổ chức và công dân biết và thực hiện. Việc áp dụng công nghệ thông tin 

cần sớm được áp dụng tạ bộ phận một cửa nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. 

3.2.5. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện liên thông trong thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa 

Những tàn dư của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp còn tồn tại khá nặng ở các 

ngành các cấp đang gây trở ngại lớn đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và với thực hiện cải cách hành chính nói 

riêng. Tàn dư tập trung quan liêu thể hiện ở chỗ cơ quan hành chính nhà nước ôm đồm 

quá nhiều việc từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ công, phúc lợi xã hội. Những tàn 

dư ấy ảnh hưởng khá nhiều đến thực hiện pháp luật theo cơ chế một cửa . Chính vậy 

để thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thì một yêu cầu  

quan trọng là phải đẩy mạnh việc phân cấp chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành 

chính từ trung ương đến cơ sở. 

Đối với việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nổi lên có liên 

quan đến việc ủy ban nhân dân quận tập trung phân cấp mạnh cho cấp Quận và thành 

phố như thi tuyển công chức, quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng; giao thông; ngân 

sách; đất đai; cấp phép mang tính dịch vụ công, các hoạt động sự nghiệp gắn với xã 

hội hóa... để trên cơ sở phân cấp như vậy làm cho các sở, ban, ngành của quận, ủy ban 

nhân dân Quận, thành phố chủ động thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

làm cho tổ chức và công dân không qua nhiều cấp mới giải quyết được. Có thể nêu 

một số việc áp dụng như sau: giao thẩm quyền điều chỉnh nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

của các phòng cho ủy ban nhân dân quận, thành phố. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn 

nhiệm cách chức, nâng lương cho cán bộ, công chức đủ điều kiện giao cho ủy ban 

nhân dân Quận, thành phố. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất do hội đồng nhân dân Quận quy định. Trong quản lý văn hóa xã hội 

có thể phân cấp cho ủy ban nhân dân Quận, thành phố trực tiếp quản lý trung tâm giáo 



76 

dục thường xuyên, trường hướng nghiệp, dạy nghề, quản lý bệnh viện trung tâm y tế 

dự phòng của Quận, thành phố... trên cơ sở phân cấp một cách hợp lý thẩm quyền giải 

quyết công việc hành chính cho các sở, ban, ngành cấp quận, Quận, thành phố thì mới 

làm rõ chức năng, nhiệm vụ loại bỏ chồng chéo, trung gian và giảm đầu mối không 

cần thiết góp phần hỗ trợ quan trọng để thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa. 

Bên cạnh việc phân cấp có thẩm quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì 

thực tế có những thủ tục hành chính không thể một ngành, một cơ quan hành chính 

làm được nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có liên quan đến quy hoạch, đất đai, 

môi trường, tài chính... nhiệm vụ quản lý đặt ra cho thực hiện pháp luật về giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa cần có cơ chế liên thông giữa các sở, ban, ngành của 

quận. Để thực hiện tốt cơ chế liên thông này trước hết cần xác định rõ từng loại công việc 

do ngành nào đứng ra chủ trì để giao nhiệm vụ cho bộ phận một cửa của ngành đó phải có 

trách nhiệm đề xuất phối hợp với bộ phận một cửa của ngành khác cùng có trách nhiệm 

giải quyết, tiếp đến cần xác định mẫu đơn hoặc thủ tục giấy tờ hành chính tổng hợp chỉ 

cần một loại giấy tờ có thể xác nhận và cho phép của các ngành có liên quan; cần xây 

dựng quy định về nội dung và trách nhiệm, yêu cầu  của bộ phận một cửa khi có việc phải 

tổ chức phối hơp liên thông với nhau. Trên cơ sở như vậy nhằm tạo ra cơ chế giải quyết 

vụ việc hành chính một cách đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa nhanh gọn có hiệu quả. 

3.2.6. Tăng cường các hoạt động dịch vụ trong thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa cho tổ chức và công dân 

Hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước phải thực hiện đầy đủ cả ba chức 

năng: quản lý hành chính; chức năng công quyền và chức năng phục vụ xã hội, chăm 

lo đời sống tinh thần, vật chất chủ nhân dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp 

quyền, Đảng và nhà nước có trách nhiệm to lớn là phải xây dựng được một nền hành 

chính nhà nước dân chủ, nghĩa là nền hành chính từng bước hoàn thiện theo yêu cầu  

dân chủ hóa, làm cho nhà nước trong dân và gần dân, mọi hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước đều đem lại lợi ích cho dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn 

sinh hoạt của dân, của các thành phần kinh tế, bảo vệ và phát huy quyền dân chủ, 

quyền làm chủ. Để tiện cho tổ chức và công dân, các cơ quan hành chính nhà nước có 

thể cải tiến một số hình thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng như: 
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Hình thành trung tâm trả tiền một cửa: trước cải tiến  tổ chức và công dân trả 

tiền cho các dịch vụ đã được cung cấp tại nhiều địa điểm khác nhau, nhưng sau khi có 

trung tâm trả tiền một cửa thì khách hàng có thể trả tiền cho các loại đóng góp và dịch 

vụ đã được cung cấp hoặc theo quy định của pháp luật tại một chỗ, đỡ mất công đi lại, 

tiết kiệm thời gian. 

Hình thành trung tâm dịch vụ một cửa : trước cải tiến tổ chức và công dân phải 

đi đến nhiều phòng ban khác nhau ở nhiều địa điểm khác nhau để giải quyết công việc 

nhưng sau cải tiến thì chỉ phải đến một nơi duy nhất để giải quyết công việc. 

Mở rộng thời gian phục vụ: mở cửa sớm hơn một tiếng đóng cửa muộn hơn để 

qua đó có nhiều thời gian phục vụ nhân dân tốt hơn. Ngoài ra có thể có các dịch vụ bổ 

sung như mở cửa vào cuối tuần; cung cấp dịch vụ qua điện thoại, internet như hỏi đáp, 

hướng dẫn, tư vấn công việc cho tổ chức và công dân nhằm mục tiêu phục vụ tổ chức 

và công dân tốt hơn, thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ngày một toàn 

diện hơn. 

Kết luận chƣơng 3 

Trên cơ sở phân tích sự quan điểm sự cần thiết hoàn thiện cơ chế “một cửa” 

từ thực tiễn quận Hoàng Mai, chương 3 của luận văn tập trung vào việc đề xuất một 

số giải pháp cụ thể cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế một cửa tại quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội. Các nhóm giải pháp tập trung vào việc nâng cao nhận thức, 

trình độ của cán bộ công chức, cũng như người dân, tăng cường cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, công khai thủ tục hành chính…. Đặc biệt cần thay đổi tư duy về cải 

cách “cơ chế một cửa” theo hướng giảm bớt thủ tục thay vì sáp nhập các bộ phận một 

cách cơ học như hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước là yêu cầu khách quan và bức 

xúc hiện nay đối với nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Xây dựng cơ 

chế một cửa được coi là đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đối với nền hành 

chính của nước ta hiện nay, góp phần thực hiện thành công những mục tiêu và nhiệm 

vụ về cải cách hành chính mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.   

Luận văn với tiêu đề “ Cơ chế một cửa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội” đã đưa ra các cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa trên cơ sở phân tích rõ các khái niệm, các chủ thể 

pháp luật trong quá trình tham gia giải quyết các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận 

và trả kết quả theo cơ chế một cửa qua đó đặt ra các yêu cầu và những nhân tố đảm 

bảo thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở các cơ 

quan hành chính tại quận Hoàng Mai hiện nay. 

Đồng thời, qua việc phân tích thực tiễn cơ chế một cửa tại quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội đã tạo thêm cơ hội cho chúng ta nhìn lại thành tựu và hạn chế của 

việc thực hiện cơ chế một cửa trong thời gian qua. Luận văn đánh giá, làm rõ những 

yếu kém, bất cập của việc thực hiện cơ chế một cửa trong đó đáng quan tâm, đồng thời 

chỉ ra được các nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chủ thể, từ cán bộ, công chức trực 

tiếp tham gia bộ phận theo cơ chế một cửa có cả nhận thức, cả chỉ đạo thiết kiên quyết, 

cả những lực cản bởi tư duy cải cách hành chính theo kiểu cơ học, những chồng chéo 

về mặt thể chế... Trên cơ sở phân tích thành tựu cũng, hạn chế và nguyên nhân của cơ 

chế một cửa tại quận Hoàng Mai, luận văn đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cơ 

bản để nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ phận một cửa tại quận Hoàng Mai 

trong điều kiện cụ thể của quận, đáp ứng những đòi hỏi bức xúc của tổ chức và công 

dân trong khu vực. Trước hết cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến mô hình một cửa 

để tạo ra nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu  và nội dung thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa. Tiếp tục rà soát và công bố công khai các thủ tục hành 

chính và trình tự giải quyết ở bộ phận một cửa đồng thời hoàn chỉnh quy chế làm việc 

của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 

chất chính trị vững vàng, tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ tổ chức và công dân 

trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Đặc biệt, cần tiếp tục cải tiến 
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cách bố trí bộ phận một cửa tại trụ sở cơ quan hành chính, đẩy mạnh phân cấp và thực 

hiện liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tăng cường 

các hoạt động dịch vụ trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho tổ 

chức và công dân. Điều quan trọng khi tiến hành cải cách chính là thay đổi tư duy về 

cải cách “cơ chế một cửa” theo hướng giảm bớt thủ tục thay vì sáp nhập các bộ phận 

một cách cơ học như hiện nay. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước là yêu cầu khách quan và bức 

xúc hiện nay đối với nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, trong đó thực 

hiện cơ chế một cửa được coi là khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính đối với 

nền hành chính của nước ta nhằm nâng cao năng lực hiệu quả quản lí, đáp ứng được 

những mục tiêu và nhiệm vụ về cải cách hành chính mà đại hội đảng toàn quốc lần thứ 

XI đã đề ra. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của quận ủy Hoàng Mai, nền hành chính 

của quận không ngừng được củng cố và ngày càng vững mạnh hơn. Chức năng nhiệm 

vụ phân cấp quản lý rõ ràng nên công cuộc cải cách hành chính của quận đã có những 

thành tích rất quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh đó hiện vẫn còn không ít khó khăn trong 

tổ chức thực hiện cải cách hành chính ở quận nhất là trong nhận thức của một số cán 

bộ lãnh đạo và công chức. Việc nghiên cứu và tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, lực cản trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính giảm phiền hà, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức và cá nhân là việc làm có ý nghĩa to lớn góp phần xây dựng nền 

hành chính từng bước chính quy, hiện đại, minh bạch và dân chủ./. 
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