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Số:        /VP-TTPVHCC  Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

  V/v đôn đốc, hướng dẫn một số 

nội dung nâng cao chất lượng thực  

hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

          cấp huyện, cấp xã. 

 
 

              Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

      

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 68/UBND-

TTPVHCC ngày 18/01/2021 về việc khắc phục hạn chế trong công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải 

quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông; Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc 

và hướng dẫn một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã như sau: 

1. Đối với việc tổ chức thực hiện “4 tại chỗ” tại UBND cấp huyện 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, lựa chọn TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết có đủ điều kiện, để tổ chức thực hiện “4 tại chỗ, 

bảo đảm đạt tối thiểu từ 50% trở lên.  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt Danh mục TTHC thực 

hiện “4 tại chỗ” và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể tại Bộ phận Một 

cửa (có file điện tử mẫu Quyết định kèm theo trên I-Office). 

Trên cơ sở Danh mục TTHC thực hiện “4 tại chỗ” đã được phê duyệt, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt danh sách nhân sự cử ra thực 

hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa; để bảo đảm thực hiện đồng thời việc tiếp 

nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC, tránh lãng 

phí nhân lực. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố hoàn thành nội dung trên và gửi 

Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện “4 tại chỗ” và Quyết định 

phê duyệt danh sách nhân sự cử ra thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

về UBND tỉnh để báo cáo trước ngày 31/5/2021. 

2. Đối với việc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ 

thống Một cửa điện tử 

Qua theo dõi trên Hệ thống Một cửa điện tử, hiện nay cơ bản Bộ phận 

Một cửa cấp huyện đã thực hiện khá nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử; tuy nhiên việc cập nhật kết quả giải 

quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử vẫn chưa được thực hiện đầy đủ 
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và kịp thời, dẫn đến tình trạng số lượng hồ sơ báo quá hạn trên Hệ thống 

lớn. 

Riêng đối với cấp xã, hầu hết đều chưa thực hiện việc tiếp nhận, xử 

lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử; làm ảnh hưởng đến việc 

theo dõi kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh và ảnh 

hưởng đến kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm của từng 

đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. 

(Có các file điện tử thống kê chi tiết số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý 

trên Hệ thống Một cửa điện tử của từng đơn vị kèm theo trên I-Office). 

Để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải 

quyết TTHC, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 

số 163/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện 

nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đề nghị UBND các huyện, 

thành phố quyết liệt chỉ đạo Bộ phận Một cửa phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn của huyện cập nhật kịp thời kết quả giải quyết TTHC trên Hệ 

thống Một cửa điện tử; chỉ đạo, hướng dẫn Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện 

nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (BC); 

- Sở Nội vụ, Sở TTTT; 

- C,PCVP; các phòng CV; 

  TT PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT). 

       CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

           Phaṃ Hùng Trường 
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