
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số: 3370/VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày 16  tháng 8 năm 2019 
 

V/v thống nhất cách thức trình 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh giải quyết hồ sơ TTHC. 

 

     Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 
      
 

Để việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 
quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo đúng quy 
trình, đảm bảo chất lượng, đúng và sớm hơn thời hạn theo quy định; Văn phòng 
UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện 
nghiêm túc quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 7 Quy chế phối hợp ban hành kèm 
theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động 
giải quyết TTHC và lưu ý một số nội dung sau: 

1. Khi trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết 
TTHC, ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định, đề nghị sử dụng thống nhất 
hình thức văn bản trình là "Tờ trình"; không sử dụng Báo cáo kết quả thẩm định, 
kết quả kiểm tra… thay thế văn bản trình giải quyết TTHC. 

Tại trích yếu Tờ trình thể hiện cụ thể tên TTHC, tên cá nhân hoặc tổ chức 
được giải quyết TTHC. Trong nội dung Tờ trình xác định rõ tên, lĩnh vực 
TTHC, mã số hồ sơ, thời hạn giải quyết của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND 
tỉnh theo quy định hoặc thời hạn đã được phê duyệt tại quy trình nội bộ, thời 
gian hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; TTHC được thực hiện theo cơ chế một 
cửa hay thực hiện trực tiếp tại cơ quan… 

2. Thời gian gửi văn bản trình giải quyết hồ sơ TTHC phải bảo đảm đủ 
thời hạn xem xét, giải quyết của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh theo quy 
định hoặc theo thời hạn đã được phê duyệt tại quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
theo cơ chế một cửa liên thông.  

Nếu trình chậm, muộn, không đủ thời gian để UBND tỉnh hoặc Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thời hạn quy định thì phải nêu cụ thể thời 
gian chậm, muộn và giải trình rõ lý do trình chậm, muộn trong Tờ trình. 

(Có file điện tử mẫu Tờ trình giải quyết TTHC kèm theo trên eOffice). 
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3. Đối với TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa phải được cập nhật kịp 
thời và chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh trên Hệ thống Phần mềm Một cửa 
điện tử của tỉnh và nêu rõ tình trạng trong Tờ trình để Văn phòng UBND tỉnh 
chủ động trong việc tham mưu xử lý bản điện tử. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan quan tâm thực hiện, góp phần 
nâng cao chất lượng giải quyết TTHC./.  

 

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- UBND các huyện, TP (biết); 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
  các phòng CM, TTTHCB, TT PVHCC; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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