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BÁO CÁO 

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế Sơn 

 
 

Thực hiện Công văn số 986/VP-TTPVHCC ngày 22/03/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế 

Sơn. Thông qua Hệ thống phản ánh, kiến nghị - Cổng dịch vụ công quốc gia, 

UBND thành phố đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế Sơn, địa chỉ: 

số nhà 23, ngõ 4, đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, phản 

ánh liên quan đến việc chậm xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và hướng 

dẫn thực hiện không chính xác, cụ thể như sau: 

Ông Lê Thế Sơn đã nộp hồ sơ “Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi” đến Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn trên hệ 

thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 23/2/2021; thủ tục có thời hạn 

giải quyết trong vòng 20 ngày, mã hồ sơ số 000.18.23.H37-210219-0001 nhưng 

đến ngày 17/3/2021 chưa thấy hồ sơ được cập nhật; ông đã liên hệ với cán bộ 

tiếp nhận, được yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

của nơi cháu đăng ký khai sinh; ông đến thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan 

(nơi cháu đăng ký khai sinh) thì được trả lời không cấp loại giấy tờ này; ông hỏi 

cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn cũng được trả lời không cần loại giấy tờ 

cán bộ phường Vĩnh Trại yêu cầu.  

Qua kiểm tra, xem xét phản ánh trên của công dân là thủ tục hành chính 

“Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi” thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, 

do vậy UBND thành phố đã ban hành Công văn số 645/UBND ngày 23/3/2021 

về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của ông Lê Thế Sơn, hộ khẩu tạm trú tại số 

23, ngõ 7, đường Bắc Sơn, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định. 

Sau khi nhận được văn bản của UBND thành phố, UBND phường Vĩnh 

Trại đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Lê Thế Sơn, đồng thời hướng dẫn và 

giải quyết thủ tục hành chính “Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi” cho con 

của ông Lê Thế Sơn theo quy định. Qua buổi làm việc ông Lê Thế Sơn rất hài 

lòng và không thắc mắc gì thêm. 

UBND phường Vĩnh Trại đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo công 

chức được phân công thường xuyên kiểm tra, tiếp nhận hàng ngày trên Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp 

thời, đúng thời gian quy định đối với các thủ tục hành chính cho nhân dân. 



UBND phường Vĩnh Trại đã gửi thư xin lỗi đến ông Lê Thế Sơn về việc chậm 

kiểm tra hệ thống dịch vụ công trực tuyến nên để sót hồ sơ nêu trên. 

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ, UBND thành phố đã cập nhật thông tin, kết quả giải quyết xử lý 

phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thế Sơn vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại 

địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn; thực hiện trách nhiệm công khai kết quả 

xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định. 

Qua sự việc trên, UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn 

đốc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, phường xã nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. 

UBND thành phố kính gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

tổng hợp./. 

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

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Cán bộ đầu mối KSTTHC TP; 

- Trang TTĐT thành phố ; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 
 

https://pakn.dichvucong.gov.vn/
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