
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VP TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 03 năm 2021 

V/v Tăng cường hoạt động Bộ phận 

tiếp nhận và trà kết quả thành phố và 

UBND các phường, xã  

 

 

Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 
 

 Để tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến các phường, xã trên địa bàn, 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các nội dung như sau: 

 1. Quán triệt thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và quy chế làm việc của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Chỉ đạo cán bộ công chức, các bộ phận chuyên 

môn thường xuyên cập nhật, niêm yết kịp thời thủ tục hành chính mới ban hành 

theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời gỡ bỏ, thay thế những TTHC đã 

hết hiệu lực thi hành hoặc rách, cũ, hỏng. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện 

dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 

 2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chuyên môn trong công tác tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả hồ sơ 

thủ tục hành chính. Không để phát sinh hoặc hạn chế tối đa hồ sơ chậm hẹn. 

Trong trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính chậm hẹn phải có văn bản xin lỗi gửi 

các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, nộp hồ sơ theo quy định.  

 3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Trưởng bộ phận Tiếp nhận & trả 

kết quả thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã thưởng xuyên kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao 

tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho 

các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Kịp thời chấn chỉnh xử lý đối với các trường 

hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu các tổ chức, cá nhân đến giao 

dịch, giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị. 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, triển khai, thực 

hiện các nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND TP;  

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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