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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022 

 

Ngày 21/9/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, 

cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022. Tham dự cuộc họp có đại diện 

lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, 

Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: 

Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tràng Định, Cao Lộc.  

 Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo sơ kết hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022, 

báo cáo phân tích kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của tỉnh Lạng Sơn trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia theo Báo cáo số 6055/BC-VPCP ngày 13/9/2022 của 

Văn phòng Chính phủ, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; đồng chí Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

 1. Đánh giá chung 

 Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp 

thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

các cơ quan, đơn vị đã chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch của 

UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại 

địa phương, đơn vị, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực: 100% thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành đã được công bố, 

công khai kịp thời; đã cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 82 thủ tục hành chính 

(vượt kế hoạch 04 thủ tục hành chính), tổng số thời gian cắt giảm 606,5/1.547 

ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 39,20%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn luôn 

duy trì ở mức cao (đạt 99,85%).  
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 Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như sau:  

 Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông chưa được quan tâm một cách đồng đều, còn có lúc, có nơi chưa thực sự 

quyết liệt, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị có liên quan.  

 Một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn hạn chế do tâm lý người 

dân và vướng mắc trong quy định thực hiện thủ tục hành chính (thành phần hồ 

sơ phức tạp trong việc sao chụp, số hóa đầu vào khi thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến…), cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, công tác hướng dẫn của 

cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt.  

 Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh còn một số hạn chế: chưa 

cập nhật đầy đủ, kịp thời hồ sơ giải quyết TTHC lên hệ thống, chưa đồng bộ 

chính xác trạng thái hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia dẫn tới tình trạng hồ sơ bị treo, 

hồ sơ báo trễ hạn nhiều, không đúng so với thực tế thực hiện (trong thực tế hồ sơ 

đã giải quyết xong nhưng vẫn báo trễ hạn trên Cổng). 

Một số chỉ số về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia còn đạt thấp so với mặt bằng chung toàn quốc và một số tỉnh, 

thành phố trong cùng khu vực như: triển khai thanh toán trực tuyến (8 tháng đầu 

năm 2022, tỉnh mới có 3 giao dịch về thu phí, lệ phí, trong đó có 2 giao dịch 

thành công, chưa phát sinh giao dịch nào về thanh toán thuế, lệ phí trước bạ 

trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai), tích hợp dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (8 tháng đầu năm, tỉnh có 416 dịch vụ công 

trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 23,89%), thực 

hiện chứng thực bản sao điện tử (8 tháng đầu năm tỉnh có 07 hồ sơ phát sinh, 

không hoàn thành hồ sơ nào). 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã 

đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 2.1. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục có những biện pháp, giải pháp quyết liệt, đột 

phá nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của 

người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các phòng, đơn vị và 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
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 2.2. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác công bố, công khai 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh 

đúng quy định, nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác công khai thủ 

tục hành chính. 

 2.3. Chủ động, thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó, 

chú trọng công tác tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng 

thực hiện thủ tục hành chính. 

 2.4. Triển khai thực hiện tiếp nhận, cập nhật hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

2.5. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính; tiếp tục thực hiện công tác truyền thông hỗ trợ 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

 2.6. Thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ 

người dân và doanh nghiệp của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo 

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời 

chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém và duy trì, nâng cao các chỉ tiêu, 

các nội dung đạt kết quả tốt. 

 2.7. Tập trung triển khai các biện pháp đồng bộ để đẩy mạnh thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 2.8. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm 

soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh một cách có trọng tâm, trọng điểm. 

 3. Về việc khắc phục các chỉ số đạt thấp trong thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 Để kịp thời khắc phục các chỉ số đạt thấp trong thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và nâng cao chất lượng thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

 3.1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng khắc phục lỗi đồng 

bộ trạng thái xử lý hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo trạng thái xử lý hồ sơ 

chính xác, đồng nhất; tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao 

tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp thanh 

toán trực tuyến các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng 
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Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 

21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ1, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện. 

 3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn các nhân, tổ chức triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính về đất đai theo Công văn số 1136/VP-KT ngày 31/3/20212. 

 3.3. Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai 

các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao số lượng thực hiện chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh.  

 Yêu cầu các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển 

khai, thực hiện trong tháng 10 năm 2022. 

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

    

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

- Các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(TTPL). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
..……  

                                           
1 Thực hiện theo các mục 1,2,3 tại Công văn số 6249/VPCP-KSTT ngày 21/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về 

việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  
2 Công văn số 1136/VP-KT ngày 31/3/2021 về việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. 
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