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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2023,  

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

 

 Thực hiện Công văn số 960/VP-TTPVHCC, ngày 09/3/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh về đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC, báo cáo 

công tác kiểm soát TTHC quý I năm 2023. UBND huyện Hữu Lũng báo cáo kết 

quả công tác giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính quý I 

năm 2023, cụ thể như sau:  

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện  

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về hoạt động kiểm soát thủ 

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

một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Kế hoạch só 

24/KH-UBND ngày 02/02/2023 về kiểm tra việc thực hiện 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 huyện Hữu Lũng năm 2023 và kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/02/2023 về rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

313/KH-UBND, ngày 31/12/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong  cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai 

đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 08/02/2023 về thực hiện 

nhiệm vụ, giải pháp đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 65% trở lên trên 

tổng số hồ sơ giải quyết của dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; Công văn số 215/UBND-VP, ngày 15/02/2023 về đôn đốc, 

hướng dẫn triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa xã; Công văn 

số 93/UBND-VP, ngày 18/01/2023 đề nghị lựa chọn, đề xuất TTHC để xây 

dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023; các văn bản tuyên truyền và 

triển khai về niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn. 

2. Công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện  

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn 

tăng cường các hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với trách nhiệm của người đứng 

đầu đơn vị; gắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát TTHC trong các cuộc Kiểm tra 

tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 

2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã đôn đốc kịp thời 

các vấn đề về công tác số hóa hồ sơ, tiếp nhận xử lý hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến; chứng thực điện tử; xác định định danh điện tử; niêm yết thủ tục hành 
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chính, qua đó đã đề ra những giải pháp, khắc phục những hạn chế yếu kém, 

chỉnh đốn, khắc phục những yếu kém của các đơn vị được kiểm tra.  

3. Công tác tổ chức, bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát 

TTHC 

 Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát 

TTHC; văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện ban hành quyết định 

phân công đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC cấp huyện thuộc Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. 100% cán bộ đầu mối của cấp huyện và các 

phòng có trình độ đại học; 100% cán bộ đầu mối cấp xã có trình độ đại học. Các 

cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC đều có tinh thần trách nhiệm cao, 

luôn có ý thực học hỏi, tìm hiểu và nắm chắc các thông tin về công tác cải cách 

hành chính cũng như công tác kiểm soát TTHC để có nhưng tham mưu và xử lý 

kịp thời tại đơn vị. 

 4. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC 

 Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát TTHC 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2021, UBND huyện đã thực hiện bố trí kinh phí 

cho các hoạt động kiểm soát TTHC đảm bảo quy định. Kinh phí chi trả cho cán 

bộ đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thanh toán đến hết tháng 

02/2023. 

II. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, 

MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

1. Về công bố, công khai TTHC 

Việc công tác công bố, công khai TTHC theo quy định tại Điều 17 của 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và 

UBND thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm 

túc việc niêm yết công khai TTHC, đảm bảo việc niêm yết thực hiện đúng theo 

quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.  

UBND huyện Hữu Lũng đã thực hiện niêm yết 263 TTHC theo Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; niêm yết 234 TTHC 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cấp xã niêm yết 109 TTHC theo 

Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; niêm yết 94 

TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC  

 2.1. Rà soát, đơn giản hoá TTHC 

UBND huyện đã ban Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 24/02/2023 về rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng và chỉ 
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đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP gồm 16 TTHC; tổng số lượng rà soát các cấp 

gồm 25 TTHC, trong đó có 16 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp xã.  

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chủ động lựa chọn một số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình để tiến hành rà soát. Đồng thời, 

chỉ đạo xem xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác rà soát TTHC để xếp loại 

công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

2.2. Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2023 

Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Kế 

hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện 

Hữu Lũng xây dựng kế hoạch rà soát, cắt giảm 40 TTHC, trong đó có 20 TTHC 

cấp huyện, 20 TTHC cấp xã. Hiện các đơn vị đang thực hiện rà soát cắt giảm, dự 

kiến sẽ báo cáo và gửi đề xuất về các sở, ngành thuộc tỉnh trước 15/4/2023. 

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; thực hiện quy 

định về xin lỗi đối với TTHC có thời gian trả quá hạn 

 Trong quý I năm 2023, UBND huyện Hữu Lũng không có phản ánh kiến 

nghị về thủ tục hành chính. 

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Cấp huyện: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1.277 

hồ sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1.269 hồ sơ (trực tuyến: 1.263 hồ sơ; 

trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 6 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 8 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.273 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ trước hạn: 73 hồ sơ, 

đúng hạn: 1.200 hồ sơ, quá hạn: 0. Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 4 hồ 

sơ, trong đó còn thời hạn: 4 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền 

của UBND huyện là 1.273/1.273 hồ sơ, đạt 100%. 

Cấp xã: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 16.136 hồ 

sơ, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 16.132 hồ sơ (trực tuyến: 15.098 hồ sơ; 

trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 1.034 hồ sơ); Số từ kỳ trước chuyển qua: 04 

hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 16.084 hồ sơ; trong đó: Giải quyết trước 

hạn: 4.668 hồ sơ, đúng hạn: 11.416 hồ sơ, quá hạn: 0. Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết: 52 hồ sơ; trong đó trong hạn 52 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết 

đúng hạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là 16.084/16.084 hồ sơ, đạt 

100%. 

(Có Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH gửi kèm) 

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

5.1. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
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Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện: Thực hiện đánh giá 08 cơ quan, kết quả: Đạt loại xuất sắc 8/8 cơ 

quan. 

Đối với UBND cấp xã: Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện 

đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là: 24 

xã, thị trấn, trong đó: Đạt xếp loại xuất sắc có 18 xã, thị trấn; Đạt xếp loại tốt có 

06 xã. 

 (Có phiếu đánh giá kèm theo). 

5.2. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực hiện 

rà soát, để xuất các thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa ra thực hiện tại Bộ 

phận một cửa theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Ngày 01/12/2021, UBND huyện đã 

ban hành Quyết định số 5780/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hữu Lũng, theo 

đó 112/218 TTHC, đạt tỷ lệ 51,4% TTHC thực hiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. 

5.3. Tiến độ kiện toàn Bộ phận Một cửa, bố trí trụ sở Bộ phận Một cửa tổ 

chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND huyện 

đã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Hữu Lũng, với 07 công chức, trong đó Trưởng Bộ phận là Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, còn các thành viên khác là công chức 

thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND 

và UBND, Tư pháp, Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Tài nguyên và 

Môi trường, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng và 03 cơ quan thuộc tỉnh cử cán bộ đến 

làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện là: Công an; Bảo hiểm xã 

hội; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng thời, UBND đã ban hành Quy 

chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND 

và UBND huyện (Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 15/5/2020). 

Đối với các xã, thị trấn có 24/24 đơn vị đã ban hành quyết định thành lập 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP thì hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa đảm 

bảo. 

Lý do: Tại Điều 3, nghị định 61/2018/NĐ-CP, sửa đổi theo 107/2021/NĐ-

CP, ngày 06/12/2021, trong đó có quy định về cơ sở vật chất trang bị tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả như: quầy dành riêng cho người cao tuổi, phụ nữ 

mang thai, người khuyết tật; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết 

nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; bố trí máy lấy số tự động ….. 
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Hiện nay các xã, thị trấn chưa đủ điều kiện về kinh phí để đáp ứng các quy định 

trên. 

UBND huyện đã bố trí địa điểm Bộ phận Một cửa huyện ở vị trí thuận lợi, 

có 02 phòng diện tích mỗi phòng là 43m2, có trang thiết bị, bàn ghế đảm bảo 

theo quy định; bố trí máy tính, máy in, máy fax, máy scan, máy lấy số, tủ làm 

việc để phục vụ cho công tác tiếp nhận và trả kết quả cho Nhân dân; UBND các 

xã, thị trấn hầu hết chưa có trụ sở riêng của Bộ phận phận tiếp nhận và trả kết 

quả, chủ yếu bố trí tại phòng làm việc trụ sở UBND xã. 

5.4. Tiến độ, kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC theo Kế hoạch 

số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc 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 tỉnh Lạng Sơn. 

Giai đoạn 2018-2021 toàn huyện đã thực hiện rà soát toàn bộ số hồ sơ còn 

lưu trữ còn hiệu lực, tổng số hồ sơ toàn huyện có 102.865 hồ sơ, năm 2017 trở 

về trước hiện chưa có thống kê cụ thể; năm 2022 và 2023 hồ sơ giải quyết cơ 

bản được lưu giữ điện tử trên phần mềm Một cửa điện tử. Trong tháng 3 năm 

2023, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê số lượng hồ sơ bản 

giấy lưu trữ còn hiệu lực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có giải pháp thực hiện chỉ 

tiêu tại Kế hoạch số 157/KH-UBND. 

Kết quả, số lượng hồ sơ cập nhật lên Kho lưu trữ của tỉnh: Toàn huyện 

hiện số hóa được 24.672 hồ sơ, tỷ lệ 23,98% số hồ sơ còn lại giai đoạn 2022 trở 

về đây được lưu trữ điện tử trên phần mềm Một cửa điện tử, chưa thực hiện 

được số hóa hồ sơ do còn lỗi trên Phần mềm số hóa hồ sơ. Khi phần mềm hoạt 

động ổn định, thực hiện được chuyển dữ liệu để số hóa hồ sơ, huyện sẽ tiếp tục 

thực hiện số hóa hồ sơ còn lại của năm 2022 và phát sinh mới của năm 2023. 

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

 Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được ban hành, dưới dự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện 

có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo đúng 

quy trình quy định, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp 

nhận, giải quyết, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi cho 

tổ chức, cá nhân chính xác, đúng thời hạn, ban hành kế hoạch số hoá kết quả giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó 

ban hành kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC.  

7. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói 

chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng. Thông tin rộng rãi về hoạt động 

và kết quả kiểm soát TTHC đến Nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân qua tổ 

chức hội nghị tập huấn, lồng ghép qua gắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát TTHC 
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trong các cuộc Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách năm 2023; công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính 

công vụ. 

Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả tại huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện 

thực hiện các TTHC qua Bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ, 3,4, thực 

hiện các TTHC qua môi trường mạng; chỉ đạo UBND các xã thị trấn làm tốt 

công tác truyền thông tới người dân thông qua các buổi gặp gỡ tiếp xúc với 

người dân về các lĩnh vực. 

8. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

 Trong quý I năm 2023, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra công tác tình 

hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023, 

trong đó, kết hợp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; qua kiểm tra 

đã yêu cầu các đơn vị thực hiện niêm yết các TTHC mới được công bố, đặc biệt 

là các thủ tục mới có thay đổi trong quý I năm 2023; đồng thời tư vấn, hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua mạng; tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; gắn kết quả trên phần mềm một cửa điện tử và 

hoàn thành việc số hóa hồ sơ theo kế hoạch. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, điều hành triển 

khai thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

năm 2023; các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại 

Kế hoạch của UBND huyện để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị. 

Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC của người dân được quan tâm, 

các hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện đúng trình tự, thành phần, số lượng 

hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí. 

Việc hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công toàn trình và 

một phần được quan tâm; thực hiện nghiêm việc nhập, tiếp nhận hồ sơ thực hiện 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo 100% số hồ sơ được tiếp nhận 

xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử; 100% được gắn kết quả giải quyết trên 

phần mềm. 

Công tác số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trú 

trọng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo kết quả theo Kế hoạch giai 

đoạn 2021-2025 đã đặt ra. 

2. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình thực hiện 

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc bố trí bộ phận một cửa làm việc chưa 

đảm bảo; việc niêm yết các TTHC, không gian bố trí niêm yết các thủ tục không 
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đảm bảo, không đồng đều giữa các đơn vị nên khó khăn trong công tác chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện chung trong toàn huyện. 

Việc số hóa hồ sơ gặp những khó khăn do Phần mềm chưa ổn định; số 

lượng hồ sơ cần số hóa rất lớn, trong khi đó các phương tiện, thiết bị chưa được 

trang bị đầy đủ. 

Việc quyết toán, thanh toán đối với hồ sơ dịch vụ công toàn trình có phát 

sinh phí lệ phí còn phức tạp, chưa có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và cơ quan quản lý. 

Vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn xử lý trên phần mềm mặc dù 

hồ sơ đã xong và trả cho công dân đúng theo quy định; kết quả; hồ sơ giải quyết 

TTHC chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, chưa được đồng bộ chính xác lên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia dẫn đến tình trạng hồ sơ trễ hạn trên các Cổng 

không đúng so với thực tế.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 

1. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ 

công – một cửa điện tử của huyện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng để 

hồ sơ quá hạn. Đôn đốc cán bộ tại bộ phận một cửa tăng cường công tác tuyên 

truyền hướng dẫn người dân tham gia và thực hiện dịch vụ công toàn trình và 

một phần. 

2. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên 

môn giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch. 

3. Tổ chức rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc số hóa hồ sơ kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo kết quả số hóa hồ sơ hết năm 2023 đạt 

60% 

4. Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện thí điểm việc chuyển giao 

nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cho Bưu điện huyện; thí điểm tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực 

đất đai tại cấp xã kết hợp với chuyển hồ sơ qua bưu điện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I, phương hướng nhiệm vụ 

quý II năm 2023 trên địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ chuyên môn UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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