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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai, thực hiện nội dung cải cách TTHC 

(Số liệu từ 01/01/2019 đến 30/3/2020-Phục vụ công tác giám sát  

của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 

 

Thực hiện Công văn số 1384/VP-KSTT ngày 9/4/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát của 

Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBND thành 

phố Lạng Sơn báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CẢI CÁCH TTHC 

1. Việc tổ chức, thực hiện TTHC 

1.1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã: 

1.1.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 262 TTHC. 

Trong đó:  

- Số lượng TTHC thực hiện qua cơ chế một cửa 213 TTHC; một cửa liên 

thông 13 TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: 

+ Số TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 199 TTHC(chiếm 

tỷ lệ 81,2%). 

+ Số TTHC thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 86 TTHC(chiếm 

tỷ lệ 35,1%). 

- Số TTHC thực hiện Dịch vụ Bưu chính công ích: Thường xuyên duy trì 

việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 204 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố qua dịch vụ bưu chính. UBND thành 

phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn rà soát 

các TTHC để triển khai dịch vụ công mức độ 3,4 và đã ký thỏa thuận hợp tác số 

2853/TTHT/BĐLS-UBNDTPLS về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Lạng Sơn qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 

20/12/2017giữa UBND thành phố Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.  

UBND Thành phố là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện bấm nút 

khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 



Kết quả giải quyết TTHC năm 2019: Tiếp nhận 8010  hồ sơ TTHC, đã giải 

quyết 7927 hồ sơ TTHC (trả đúng hạn 7910 hồ sơ TTHC, trả quá hạn 17 hồ sơ 

TTHC); đang giải quyết 69 hồ sơ TTHC (chưa đến hạn 69 hồ sơ TTHC, quá hạn 

hồ sơ 0 TTHC). 

Nguyên nhân chậm hẹn: một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai còn có hồ sơ 

chậm hẹn do hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất khi tiến hành xác minh thẩm 

định đã xây nhà trên đất nông nghiệp nên phải chờ xác minh thời điểm xây dựng 

và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, sau đó cơ quan chuyên môn mới 

tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; 

hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất khi tiến hành xác minh thẩm định không có 

đường vào do đó phải chờ người sử dụng đất bổ sung văn bản thoả thuận đường 

đi theo đúng quy định; một số công dân chưa thu xếp được thời gian làm việc 

với phòng chuyên môn theo lịch hẹn. 

Kết quả giải quyết TTHC Quý I năm 2020: Tiếp nhận 2528  hồ sơ TTHC, 

đã giải quyết 2391 hồ sơ TTHC (trả đúng hạn 2387 hồ sơ TTHC, trả quá hạn 4 

hồ sơ TTHC); đang giải quyết 137 hồ sơ TTHC (chưa đến hạn 135 hồ sơ TTHC, 

quá hạn hồ sơ 2 TTHC). 

Nguyên nhân chậm hẹn:  

- Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:  

+ 01 đơn tố cáo: có tính chất phức tạp, vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 10 

năm, tố cáo nhiều cán bộ có người đã chuyển công tác, có người đã nghỉ hưu; 

hiện trạng khu đất có nhiều biến động; việc xác minh gặp khó khăn, phải đưa ra 

họp nhiều lần và xin ý kiến giải quyết của cấp trên. 

+ 01 đơn khiếu nại: có tính chất phức tạp, vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 

10 năm liên quan đến đất đai do nhà nước quản lý, thửa đất đã có nhiều biến 

động, vụ việc bị gián đoạn. Việc xác minh gặp khó khăn do ý kiến các bên 

không đồng nhất. Quá trình xác minh xuất hiện nhiều tình tiết mới phải xem lại 

hồ sơ. 

- Lĩnh vực đất đai:  

+ Vướng mắc trong công tác cấp GCNQSD đất ban đầu trong việc thực 

hiện Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai.                               

+ Vướng mắc về giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin 

chuyển mục đích sử dụng đất, đã báo cáo ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo theo văn 

bản số 95/UBND-KTN ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

1.1.2. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 95 TTHC. 

Trong đó:  

- Số lượng TTHC thực hiện cơ chế một cửa 95 TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông 28 TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến 46 TTHC. 



- Số lượng TTHC thực hiện dịch vụ bưu chính công ích 60 TTHC. 

1.2. Các công cụ, hình thức trợ giúp người dân, tổ chức thực hiện thành 

công các dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức: 

1.2.1. Công tác tuyên truyền: 

Nhằm thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả thực hiện kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn; UBND các phường, xã tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên 

chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đẩy mạnh, tăng cường 

công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết về việc tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công, dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích, đặc biệt trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, để giảm thời gian, 

chi phí đi lại của người dân, tổ chức. 

 UBND thành phố đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền để tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

đã được thành phố triển khai phục vụ. Công khai các số điện thoại của các cán 

bộ phụ trách từng lĩnh vực TTHC, tư vấn cho cá nhân, tổ chức về quy định 

TTHC và cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích. 

 UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phòng chuyên môn và UBND 

các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân 

trên địa bàn bằng các hình thức như đăng tải nội dung tuyên truyền trên hệ thống 

màn hình led tại các nút giao thông; qua hệ thống thông tin đại chúng như Trang 

thông tin điện tử thảnh phố, Trang Fanpage “thành phố Lạng Sơn - thành phố 

hoa đào”...; Lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các cuộc họp tại các phường, 

xã và khối thôn, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; qua hệ thống các băng 

rôn tuyên truyền trên đường, phố. 

 Phối hợp với đài Truyền thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thường xuyên 

đăng tải những tin bài tuyên truyền nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 

dịch vụ bưu chính công ích. 

1.2.1 Công tác công khai thủ tục hành chính: 

- UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các 

phường, xã chủ động, phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, 

bộ phận một cửa cấp xã thường xuyên cập nhật và niên yết công khai các TTHC 

mới được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện, cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở kịp thời, theo quy định. 

- Tổng số TTHC được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thành phố  262 TTHC. TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của 

thành phố  262/262 TTHC đạt tỷ lệ 100%; THHC thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông 213/262 TTHC đạt tỷ lệ 89,79%; TTHC thực hiện qua 



dịch vụ bưu chính viễn thông 216/262 TTHC đạt tỷ lệ 82,44%; TTHC thực hiện 

cung cấp dịch vụ công cấp độ 3,4 114/262 TTHC đạt tỷ lệ 43,5%. 

- 100% hồ sơ phát sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 

được công khai kết quả giải quyết thủ tuc̣ hành chính trên hệ thống phần mềm 

https://dichvucong.langson.gov.vn/.  

- Công tác công khai TTHC được cập nhật thường xuyên trên Trang thông 

tin điện tử thành phố và Trang WEB https://dichvucong.langson.gov.vn/ tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức truy cập sử dụng internet để thực hiện giao 

dịch và tìm hiểu quy định của từng thủ tục hành chính theo các lĩnh vực cụ thể. 

1.3. Việc triển khai, thực hiện công tác niêm yết công khai TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết  

Việc công khai thủ tục hành chính được UBND thành phố quan tâm, chú 

trọng. Công tác niêm yết TTHC thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính 

được niêm yết công khai ngay khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành, thường xuyên rà soát, gỡ bỏ các TTHC đã 

hết hiệu lực thi hành. Ngoài ra UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn biên tập các nội dung niêm yết, thành phần cấu thành nên TTHC đảm bảo 

chi tiết, rõ ràng, dễ tìm hiểu, tiếp cận. Tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân 

tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền 

giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công 

chức nhà nước. 

Hiện nay tổng số TTHC được niêm yết công khai: 262/262 TTHC đối với 

cấp huyện và 103/103 TTHC đối với cấp xã. 

Các hình thức công khai TTHC: 

 - Thực hiện công khai TTHC bằng bảng niêm yết: Bảng niêm yết được 

gắn lên tường tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các 

phường, xã. Vị trí và kích thước của bảng niên yết phù hợp để cá nhân dễ đọc, 

dễ tiếp cận. Nơi công khai được bố trí khoảng rộng để người đọc có thể tìm 

hiểu, trao đổi, ghi chép. UBND thành phố đã bố trí bàn, nghế và nước uống phục 

vụ người dân trong quá trình tra cứu TTHC. 

- Thực hiện hình thức công khai điện tử: UBND thành phố đã bố trí 02 

màn hình tra cứu TTHC tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố  

cho phép người sử dụng tự tra cứu các thông tin về thủ tục hành chính theo yêu 

cầu. Ngoài ra khi cá nhân, tổ chức truy cập vào hệ thống phần mềm 

https://dichvucong.langson.gov.vn/ có thể kiểm tra, kiểm soát quá trình giải 

quyết hồ sơ được công khai trên hệ thống. 

Địa điểm niêm yết, công khai được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các phường, xã. 

Ngoài ra UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện niêm 

yết TTHC tại trụ sở các cơ quan đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


Chất lượng niêm yết công khai:  

- Bảng niên yết được sử dụng bản giấy in một mặt, thủ tục hành chính 

được niêm yết công khai bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.  

- Các TTHC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố và dịch 

vụ công được công khai dưới hình thức điện tử đảm bảo các mẫu đơn, mẫu tờ 

khai được đăng tải đầy đủ giúp cá nhân tổ chức có thể điền trực tiếp thông tin 

hoặc tải xuống dễ dàng. 

- Giao diện của Trang thông tin điện tử thành phố và dịch vụ công được 

thiết kế hoàn toàn bằng tiếng việt với các chức năng thân thiện người dùng. Môi 

trường đảm bảo dễ truy cập và sử dụng. 

2. Công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC  

2.1. Năm 2019: 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 

07/01/2019 thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC)  trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2019, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn; UBND các phường xã thực hiện rà soát theo yêu cầu Kế hoạch của 

tỉnh và của ngành dọc cụ thể như sau: 

TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: 33/271 TTHC 

- Phòng Kinh tế thành phố: 14 TTHC 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 01 TTHC 

- Phòng Tư pháp thành phố: 13 TTHC 

- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố: 03 TTHC 

- Văn hóa Thông tin thành phố : 02 

TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: 21/96 TTHC 

- Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tư pháp (21 TTHC) 

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

Qua công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC UBND thành phố đã đề nghị 

sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa 21 TTHC thuộc các lĩnh vực như sau: 

 - Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản đề xuất cắt giảm thời hạn giải 

quyết 02 TTHC Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy và thay đổi thông 

tin Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo Quyết định công bố số 

1951/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của UBND tỉnh từ 5 ngày xuống còn 2 ngày 

cắt giảm 3 ngày giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ cắt giảm 60%. 

- Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể đề xuất cắt giảm thời 

gian giải quyết 03 TTHC đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

theo quyết định công bố số 655/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh từ 3 

ngày xuống còn 2 ngày giải quyết hồ sơ đạt tỷ lệ cắt giảm 33%. 



- Lĩnh vực đăng ký hợp tác xã đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 03 

TTHC  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã; Cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo Quyết định số 655/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh từ 5 ngày xuống còn 3 ngày giải quyết hồ sơ đạt 

tỷ lệ cắt giảm 40%. 

- Lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã đề xuất cắt giảm 

thời hạn giải quyết 13 TTHC Đăng ký kết hôn, Đăng ký lại việc sinh; Xác nhận 

tình trạng hôn nhân từ 1 đến 2,5 ngày giải quyết đạt tỷ lệ cắt giảm 33%. 

- Các TTHC còn lại theo danh mục trên căn cứ tình hình thực tế và đối 

chiếu các quy định hiện hành đề nghị giữ nguyên, không đề nghị cắt giảm, sửa 

đổi, bổ sung quy định TTHC. 

2.2. Quý I năm 2020: 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 

04/03/2020 thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2020. Trong tổng số 146 TTHC được UBND tỉnh 

yêu cầu rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, UBND thành phố đã cắt 

giảm được 74/146 TTHC, trong đó: TTHC Cấp huyện cắt giảm thời hạn: 

49/116 TTH; TTHC Cấp xã cắt giảm thời hạn: 25/30 TTHC; Tổng số TTHC 

rà soát đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết ngoài Kế hoạch: 08 TTHC. Thuộc 

các lĩnh vực cụ thể như sau: 

- Lĩnh vực xây dựng: Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 15/15 TTHC. 

Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 14 TTHC. 

Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 1 TTHC. Tỷ lệ cắt 

giảm 33%. 

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tổng số TTHC thực hiện 

rà soát: 7/7 TTHC. Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết 

TTHC: 5 TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC:  

2 TTHC. Tỷ lệ cắt giảm 32%. 

- Lĩnh vực Tài chính: Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 15/15 TTHC. 

Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 15 TTHC. 

Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 0 TTHC. Số 

TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC ngoài Kế hoạch : 2 

TTHC. Tỷ lệ cắt giảm 33%. 

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 23/23 

TTHC. Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 1 

TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 22 TTHC. 

Tỷ lệ cắt giảm 20%. 

- Lĩnh vực Công thương: Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 6/6 TTHC. 

Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 5 TTHC. 



Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 1 TTHC. Tỷ lệ cắt 

giảm 33%.  

- Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổng số TTHC thực hiện rà 

soát: 7/7 TTHC. Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết 

TTHC: 3 TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC:  

4 TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC ngoài Kế 

hoạch : 6 TTHC. Tỷ lệ cắt giảm 33% đến 50%. 

- Lĩnh vực Văn hóa, gia đình: Tổng số TTHC thực hiện rà soát: 17/17 

TTHC. Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất giảm thời hạn giải quyết TTHC: 6 

TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC: 11 TTHC. 

Tỷ lệ cắt giảm 30% đến 33%. 

 - Lĩnh vực TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: Tổng 

số TTHC thực hiện rà soát: 30/30 TTHC. Trong đó: Số TTHC rà soát, đề xuất 

giảm thời hạn giải quyết TTHC: 25 TTHC. Số TTHC rà soát, đề xuất không cắt 

giảm thời hạn giải quyết TTHC: 5 TTHC. Tỷ lệ cắt giảm 30% đến 42%. 

3. Công tác tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 

Trong năm 2019 và Quý I năm 2020 không phát sinh phản ánh kiến nghị. 

Các hồ sơ giải quyết chậm hẹn đều có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố nhận kết quả, trong đó nêu rõ, cụ 

thể nguyên nhân chậm hẹn. 

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm: 

- Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố đã cơ bản đạt kết quả 

theo yêu cầu. Các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn thành 

phố đã tích cực chủ động bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch của UBND 

thành phố và triển khai phù hợp với thực tiễn tình hình trên địa bàn. 

 - Thông qua việc niêm yết, công khai các Quyết định công bố trình tự 

thực hiện TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh của các đơn vị trên địa bàn thành phố, 

người dân khi tham gia thực hiện các TTHC đã thực hiện được quyền giám sát 

việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phản ánh kiến 

nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem lại các TTHC chậm được giải quyết so với 

quy định. 

 - Thông qua Kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh UBND thành phố đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, UBND các phường xã chủ động rà soát theo hướng 

dẫn, chỉ đạo của ngành dọc và thường xuyên trao đổi báo cáo về UBND thành 

phố qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố các quy định, trình tự thực hiện 

TTHC hàng năm các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện rà soát và 

đưa ra những sáng kiến nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp 

phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân khi tham gia thực hiện 

TTHC. 



 - Để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố trong năm 

2020, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện 

các TTHC, hạn chế tập trung nơi đông người để tăng cường phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND 

các phường, xã trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn triển khai, thực hiện nghiêm 

các giải pháp nhằm tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

2.1. Đối với việc tổ chức thực hiện TTHC 

Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích 

đã được triển khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố; Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các phường, xã nhưng số lượng hồ sơ 

phát sinh không nhiều, hiệu quả chưa cao. 

2.2. Đối với công tác rà soát TTHC 

 Nội dung rà soát, đơn giản hóa TTHC chủ yếu tập trung vào thời hạn giải 

quyết TTHC chưa đi sâu nghiên cứu các bộ phận khác cấu thành nên TTHC để 

xuất cấp trên như thành phần hồ sơ, các quy định của Luật... 

  2.3 Đối với công tác giải quyết TTHC 

 Việc quy định thời gian giải quyết TTHC trong nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật của Bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất về cách tính thời gian giải 

quyết giữa “ngày” và “ngày làm việc”. Nhiều thủ tục hành chính quy định 

“ngày” nên rất khó phân định khi xây dựng quy trình các bước giải quyết TTHC 

cụ thể giữa các cơ quan. Đồng thời, nhiều văn bản không quy định thời gian cụ 

thể mà chỉ quy định chung chung như “trong thời hạn …. ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản này”, nên còn gặp khó khăn trong quá trình phối hợp giải quyết 

TTHC. 

  2.4. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc 

 Người dân và doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm nhiều đến các dịch vụ 

công trực tuyến của các cơ quan nhà nước mặc dù UBND thành phố đã tổ chức 

tuyên truyền về DVC TT qua tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng và 

nhiều hình thức khác nhưng tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến còn thấp. 

Người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính để làm trực tiếp, tâm lý còn e ngại và chưa quen với cách thức đến Bưu 

điện để gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính; người dân vẫn muốn gặp 

trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để được tư vấn cụ thể.  

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

1. Đối với các bộ, ngành 

 Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khi nhận được phương án đơn giản hóa 

TTHC của các địa phương, cần sớm nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. 

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông : 



- Tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ 

việc sửu dụng dịch vụ công trực tuyến. Về nội dung tuyên truyền: triển khai xây 

dựng tài liệu giới thiệu dịch vụ, nêu bật được các lợi ích người dân, doanh 

nghiệp; tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh 

minh họa hướng dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ thể một dịch vụ hành chính 

công trực tuyến đăng tải trên Trang thông tin điện tử; thiết kế các tài liệu hướng 

dẫn theo từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người 

dùng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 

- Tăng cường công tác tập huấn, triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tiếp nhận và trả kết 

quả tại các cơ sở khai thác tối đa tài nguyên phần mềm dịch vụ công đem lại. 

Tập trung đào tạo, tập huấn và phát triển nhân lực không chỉ cán bộ quản lý, cán 

bộ kỹ thuật vận hành, quản trị các hệ thống thông tin, các công chức trực tiếp 

phục vụ người dân tại các Trung tâm phục vụ Hành chính công, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả hiện đại mà còn cả người dân, doanh nghiệp. 

3. Đối với Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

Kiến nghị với cấp trên chỉnh sửa hệ thống phần mềm báo cáo công tác 

kiểm soát TTHC: 

- Số liệu báo cáo công tác kiểm soát TTHC còn chưa được chi tiết do mục 

chọn lĩnh vực thủ tục hành chính trong phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá 

về kiểm soát TTHC chỉ cho lựa chọn lĩnh vực thực hiện TTHC (không có tên từng 

TTHC trong mỗi lĩnh vực).  

- Hệ thống phần mềm quản lý báo cáo công tác kiểm soát TTHC chưa được 

cập nhật, bổ sung theo sự thay đổi của quy định hiện hành gây khó khăn cho cơ sở 

trong quá trình báo cáo. 

- Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC để tăng hiệu quả 

công tác rà soát TTHC ở địa phương. 

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện nội dung cải 

cách thủ tục hành chính của UBND thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Cán bộ đầu mối; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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