
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1188 /UBND-KSTT Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2019 
 

V/v yêu cầu rà soát, thống kê,  
thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận 

hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính 
 

              
   Kính gửi:  

            - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
           - UBND các huyện, thành phố. 
 

Qua kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải 
cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019; tại một số cơ quan, đơn vị có tình trạng hẹn 
trả kết quả giải quyết TTHC không đúng quy định của pháp luật, liên quan đến 
cách hiểu không chính xác về đơn vị tính thời gian (giữa “ngày” và “ngày làm 
việc”), làm tăng thêm thời hạn giải quyết TTHC; thực hiện không đầy đủ các 
mẫu sổ ghi chép, mẫu giấy tờ trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC; việc 
niêm yết công khai TTHC tại cấp huyện, cấp xã chưa đầy đủ về nội dung cụ thể 
của từng TTHC.  

Hiện nay, đơn vị tính thời gian giải quyết TTHC và các mẫu sổ sách, giấy 
tờ... đã được quy định rõ ràng, cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định trực tiếp về TTHC và các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện tiếp nhận 
và giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy 
trình, thời hạn quy định; nội dung TTHC được công khai, minh bạch, tạo thuận 
lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 

- Rà soát, thống kê chính xác thông tin về TTHC thuộc phạm vi quản lý 
đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố (tại mẫu gửi kèm theo Công văn này trên 
eOffice), trong đó thống kê cụ thể về thời hạn giải quyết của TTHC theo quy 
định (phân biệt rõ “ngày” và “ngày làm việc”).  

- Chỉ đạo công chức, viên chức được phân công giải quyết TTHC và làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt; không cộng thêm ngày nghỉ đối với các TTHC có quy định thời 
hạn giải quyết TTHC là “ngày”. 

- Khi nhận được Quyết định công bố của Thủ trưởng Bộ, ngành Trung 
ương, phải kịp thời xây dựng dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh 
công bố và phê duyệt quy trình nội bộ đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý; 
cung cấp nội dung cụ thể của TTHC và hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp 
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huyện, cấp xã (nếu có) ngay sau khi có quyết định công bố, phê duyệt của Chủ 
tịch UBND tỉnh. 

- Thống kê đầy đủ nội dung theo quy định hiện hành của từng TTHC cấp 
huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý (đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đến 
ngày 15/11/2019), theo mẫu niêm yết TTHC tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 
số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ; gửi UBND cấp huyện để niêm yết và tổ chức thực hiện, đồng gửi 
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi và cập nhật 
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.  

Hoàn thành Danh mục thống kê thông tin TTHC thuộc phạm vi quản lý và 
nội dung cụ thể của từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp 
xã trước ngày 30/11/2019.  

2. UBND cấp huyện tổ chức niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
tại trụ sở cơ quan và Bộ phận Một cửa bảo đảm đầy đủ nội dung của từng TTHC 
và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo đúng quy trình quy định. Chỉ đạo 
UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và tiếp nhận, giải quyết 
TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã.  

Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu để kịp thời phát hiện những TTHC đã 
có văn bản của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đã bị thay thế, bãi 
bỏ... mà chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố; tổng hợp danh mục cụ thể 
gửi cơ quan chuyên môn và Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền xử lý.   

Đối với các TTHC cấp huyện, cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố kể từ ngày 15/11/2019; chậm nhất sau 05 ngày làm việc mà chưa được cơ 
quan chuyên môn cung cấp nội dung cụ thể và hướng dẫn thực hiện, Chủ tịch 
UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

- Rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa và xây dựng quy trình điện tử kịp thời, 
chính xác thời hạn giải quyết TTHC theo đúng quy định trên Cổng Dịch vụ công 
và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; không để mặc định cách tính cộng thêm 
ngày nghỉ đối với các TTHC có quy định thời hạn giải quyết TTHC là “ngày” 
trên Hệ thống một cửa điện tử (lưu ý thông tin trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả điện tử). 

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật chính xác về số lượng TTHC của từng 
cơ quan, đơn vị; nội dung cụ thể của từng bộ phận cấu thành TTHC; thống nhất 
số lượng bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (mỗi cấp chỉ có 01 bộ 
TTHC); không để trường hợp trùng, thừa TTHC hoặc lưu hành các TTHC, bộ 
phận cấu thành TTHC đã bị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung hết hiệu lực thi hành 
trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử. 

4. Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm 
chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận 
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hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa; bảo đảm việc giải quyết 
TTHC được thực hiện đúng quy trình, đúng quy định về thời hạn, về các mẫu 
giấy tờ trong quá trình tiếp nhận, trả kết quả... Thực hiện nghiêm việc đánh giá 
kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; lấy kết quả 
đánh giá để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân có 
liên quan theo quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu phiếu và tổ chức thực hiện đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội 
dung trên./. 
  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
- Các Phòng: TH, KSTTHC, 
  TT PVHCC; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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