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Số:        /UBND 
V/v chấn chỉnh công tác tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ TTHC trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 3  năm 2021 

 

Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 
  

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 140/UBND-VP ngày 

20/01/2021 về việc khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành 

chính một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn; UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh địa chỉ 

dichvucong.langson.gov.vn và thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý hồ sơ 

TTHC trên hệ thống phần mềm dịch vụ công, xử lý các thao tác theo quy trình 

không để hồ sơ trễ hạn trên hệ thống phần mềm. 

Tuy nhiên trong quý I/2021, UBND thành phố đã tiếp nhận 03 phản ánh 

kiến nghị của công dân về công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên dịch vụ công 

trực tuyến, cụ thể: 

1. Phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thế, địa chỉ: Ngách 01, 

ngõ 50, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, phản ánh 

về việc thực hiện thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh” trên hệ thống Dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh nhưng không có phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, 

ông Nguyễn Minh Thế thực hiện thủ tục “Đăng ký khai sinh” cho con trai tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.gov.vn nhận kết quả tại nhà. Ngày làm thủ tục đăng ký 

28/12/2020, tuy nhiên ngày 05/01/2020, hồ sơ vẫn đang ở trạng thái "Hồ sơ 

000.19.23.H37-201228-0001 đang chờ cán bộ kiểm tra tiếp nhận". 

2. Phản ánh, kiến nghị của ông Triệu Tiến Dũng, địa chỉ: thôn Pàn Pè, 

xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, phản ánh liên quan đến việc chậm xử lý 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, Ông Triệu Tiến Dũng, đã nộp hồ sơ “Thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch” đến xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn trên 

hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 10/3/2021; thủ tục có thời 

hạn giải quyết trong vòng 4 ngày, mã hồ sơ số 000.21.23.H37-210310-0001; tuy 

nhiên đến ngày 16/3/2021 vẫn chưa thấy hồ sơ được cập nhật xử lý. 

3. 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. 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 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. 

Để chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến, UBND thành phố yều cầu: 

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm 

túc chỉ đạo công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ TTHC các lĩnh vực phải thường 

xuyên cập nhật hồ sơ, TTHC trên hệ thống phần mềm 

dichvucong.langson.gov.vn, đồng thời thẩm định, xử lý và trả kết quả đúng quy 

định không để phát sinh hồ sơ chậm hạn trên hệ thống phần mềm.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ 

tịch UBND thành phố nếu tiếp tục để phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND TP;  

- Các phòng, ban, đơn vị TP ; 

- Cán bộ đầu mối; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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