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BÁO CÁO 

Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính  

và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

 

Thực hiện Công văn số 561/UBND-TTPVHCC ngày 29/5/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN 

của người dân, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn báo cáo kết 

quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Công văn số 561/UBND-TTPVHCC ngày 29/5/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN 

của người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn 

số 1314/UBND-VP ngày 04/6/2020 về cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trong đó 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai đến công chức, 

viên chức của đơn vị đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát 

các thông tin về thủ tục hành chính trên cổng dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính theo yêu cầu của tỉnh, thành phố  để kịp thời cập nhật đầy đủ, chính xác các 

thông tin về thủ tục hành chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền. 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền đến công 

chức của cơ quan mình đăng ký tài khoản, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Trong đó yêu cầu mỗi 

phòng chuyên môn thực hiện đăng ký ít nhất 01 tài khoản sử dụng; Qua đó 100% 

các phòng chuyên môn đều đăng ký thành công việc lập tài khoản. 

2. Công tác rà soát thông tin về tục hành chính. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã rà soát các thông tin về 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 

tục hành chính. Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã cập nhật đầy 

đủ các thông tin: Họ tên cán bộ, cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính, 

địa giới hành chính. Tuy nhiên còn có các thủ tục hành chính chưa cập nhật đầy đủ 

thông tin, UBND thành phố đề nghị cập nhật, bổ sung như sau: 

Đối với thủ tục hành chính phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tổng số có 11 thủ tục nhưng 

hiện nay có 06/11 thủ tục chưa hiển thị các thông tin về thành phần tiếp nhận hồ sơ 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do vậy, UBND thành phố đề nghị Văn phòng 

UBND tỉnh cập nhật thành phần tiếp nhận hồ sơ đối với 06 thủ tục hành chính, cụ 

thể các như sau:  

https://dichvucong.gov.vn/


 

 

- Lĩnh vực tài nguyên nước gồm 01 thủ tục hành chính: Lấy ý kiến Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. 

- Lĩnh vực đất đai gồm 05 thủ tục hành chính: 

+ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư. 

+ Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng 

dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất. 

+ Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng 

thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam. 

+ Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng. 

+ Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

cấp huyện. 

3. Bổ sung các thông tin phục vụ thanh toán trực tuyến. 

Để phục vụ người dân thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính 

theo yêu cầu của Công văn số 561/UBND-TTPVHCC, UBND thành phố đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn bổ sung tài khoản ngân hàng của các cán bộ được phân 

công tiếp nhận thủ tục hành chính của đơn vị để phục vụ thanh toán trực tuyến. 

(Có Danh sách tài khoản thanh toán trực tuyến kèm theo) 

4. Việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố thường xuyên sử 

dụng tài khoản đăng ký trên cổng Dịch vụ công quốc gia  để thực hiện việc tiếp 

nhận, xử lý các phản ánh của người dân, doanh nghiệp theo quy định. Trong 6 

tháng đầu năm 2020, không có phản ánh, kiến nghị của người dân về việc giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành  phố. 

Trên đây là Báo cáo Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. UBND thành phố báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 
 

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

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- C, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Cán bộ đầu mối KSTTHC Thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố ; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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