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 Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trại  

 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được Công văn số 986/VP-

TTPVHCC ngày 22/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xử lý 

phản ánh của ông Lê Thế Sơn, địa chỉ tại 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 23/02/2021; thủ tục có thời hạn giải 

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

đến ngày 17/3/2021 chưa thấy hồ sơ được cập nhật; ông 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 này 

(có nội dung phản ánh chi tiết kèm theo).    

Sau khi xem xét nội dung, UBND thành phố giao UBND phường Vĩnh 

Trại chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, giải 

quyết theo đúng quy định, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước 

ngày 25/3/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP;  

- C, PVP UBND TP; 

- Các cơ quan: LĐTBXH; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TD. 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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