
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-VP 

V/v khắc phục những hạn chế 

sau kiểm tra công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính huyện 

Hữu Lũng năm 2021 

Hữu Lũng, ngày 27 tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kết luận kiểm tra số 119/BC-ĐKT ngày 13/11/2021 của Đoàn 

kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 huyện Hữu Lũng. Để 

nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC và khắc phục một số hạn chế Đoàn 

kiểm tra đã chỉ ra tại buổi kiểm tra, UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản về kiểm soát TTHC, cải 

cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao nhận 

thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, công chức trong việc tiếp nhận, xử lý 

TTHC. Cần quan tâm hơn nữa đối với việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 

186/KH-UBND ngày 23/7/2021 về triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 20/8/2021 về triển 

khai Đề án Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025 và 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Công văn số 

104/UBND-TTHC ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về khắc phục 

hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, 

giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông. 

2. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại Bộ 

phận Một cửa huyện; Một cửa cấp xã, bảo đảm việc giải quyết TTHC thực hiện 

đúng quy trình, quy định của pháp luật; kịp thời khắc phục những hạn chế trong 

quá trình giải quyết TTHC, không để hồ sơ bị chậm, quá hạn.  

3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc cập nhật, xử lý, gắn kết quả giải 

quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, đặc biệt là cấp xã; 

góp phần cải thiện điểm chỉ số cải cách TTHC nói riêng và điểm chỉ số cải cách 

hành chính nói chung của huyện. 

4. Triển khai, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế "4 tại chỗ" tại Bộ 

phận Một cửa đúng theo quy định. 
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Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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