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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-UBND TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tiǹh hiǹh, kết quả thưc̣ hiêṇ công tác kiểm soát thủ tuc̣  

hành chính; cải cách thủ tuc̣ hành chính; thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa,  

môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ tuc̣ hành chính 

(Quý II năm 2021) 

 

Thực hiện Công văn số số 2174/VP-TTPVHCC ngày 4/6/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thưc̣ hiêṇ đánh giá việc giải quyết 

TTHC, Báo cáo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021. UBND 

thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTCH quý II năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển 

khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND 

ngày 05/01/2021 về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn. Ngoài ra UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai, thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC (Gửi kèm Phụ lục I). 

2. Công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện: 

UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các 

phường, xã thực hiện, triển khai việc niêm yết công khai các Quyết định của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế, bãi bỏ, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, 

thành phố và thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ở 

các lĩnh vực cụ thể (Gửi kèm Phụ lục II). 

3. Công tác tổ chức, bố trí cán bô ̣ đầu mối làm công tác kiểm soát 

TTHC: 

Trên cơ sở số lượng biên chế được phân bổ UBND thành phố đã bố trí 01 

Lãnh đạo UBND thành phố phụ trách công tác kiểm soát TTHC; 01 cán bộ đầu 



2 

 

mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC thuộc biên chế công chức Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố; 0; Tại 10 phòng chuyên môn phân công 10 công công 

chức thực hiện đầu mối công tác kiểm soát TTHC của phòng; Tại UBND các 

phường, xã bố trí phân công 08 cán bộ công chức Văn phòng thống kê thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC của UBND các phường, xã trên địa bàn. 

4. Viêc̣ bố trí và sử dụng kinh phí hoaṭ đôṇg kiểm soát TTHC: 

UBND thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã 

thực hiện chi trả kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC cho cán bộ đầu 

mối bằng nguồn kinh phí cấp phân bổ từ đầu năm theo quy định. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THƯC̣ HIÊṆ CƠ CHẾ MÔṬ CỬA, 

MÔṬ CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

1. Về công khai TTHC: 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các 

phường, xã chủ động, phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, 

bộ phận một cửa cấp xã thường xuyên cập nhật và niên yết công khai các TTHC 

mới được UBND tỉnh Lạng Sơn công bố thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện, cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở kịp thời, theo quy định. 

- Tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 

là  218/250 TTHC; 100% TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ trên Bảng 

niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và trên trang thông tin 

điện tử của thành phố là 250/250 TTHC. 

- 100% hồ sơ phát sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 

được công khai kết quả giải quyết thủ tuc̣ hành chính trên hệ thống phần mềm 

https://dichvucong.langson.gov.vn/.  

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; tiǹh hiǹh triển khai dic̣h 

vu ̣công trưc̣ tuyến, dic̣h vu ̣bưu chính công ích: 

2.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan/đơn vị: 

247 TTHC, trong đó: 

- Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 218 

- Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 13 

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 204 

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: Trong đó có 135 

TTHC mức đô ̣3, 82 TTHC mức đô ̣4. 

2.2. Kết quả giải quyết TTHC 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Tiếp nhận 3531 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 3469 hồ sơ TTHC (trả trước 

hạn 9 đúng hạn 3449 hồ sơ TTHC, trả quá hạn 11 hồ sơ TTHC); đang giải quyết 

62 hồ sơ TTHC (chưa đến hạn 62 hồ sơ TTHC, quá hạn hồ sơ 0 TTHC). 

(Báo cáo chi tiết tại biểu 6b kèm theo) 

Nguyên nhân chậm hẹn:  

- Lĩnh vực đơn khiếu nại: có tính chất phức tạp, dự án được thực hiện từ 

lâu, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư chưa thống nhất được hướng xử lý, 

người dân chưa đồng ý với các phương án đền bù của cơ quan nhà nước. Việc 

xác minh gặp khó khăn do ý kiến các bên không đồng nhất. Quá trình xác minh 

phát sinh nhiều tính tiết mới phải xem lại hồ sơ. 

- Lĩnh vực đất đai: Trên thực tế 05 hồ sơ đã thực hiện đảm bảo đúng trình 

tự giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng hẹn trả kết quả cho công dân 

đúng thời hạn. Tuy nhiên qua quá trình luân chuyển công tác của cán bộ phụ 

trách, tài khoản đăng nhập để xử lý hồ sơ trên phần mềm 

dichvucong.langson.gov.vn chưa được cập nhật kịp thời, UBND thành phố đã 

phối hợp với VNPT Lạng Sơn để xử lý và khắc phục tình trạng trên. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được xây dựng do đó quá trình 

kiểm tra thẩm định mất nhiều thời gian; theo quy định thời gian thẩm định hồ sơ 

ngắn dẫn đến không đảm bảo thời gian và chất lượng thẩm định; công tác phối 

hợp với Văn phòng đăng ký đất đai về trích lục thửa đất đôi khi chưa đảm bảo 

thời gian. 

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy điṇh hành chính; 

thưc̣ hiêṇ quy điṇh về xin lỗi đối với TTHC có thời gian trả quá haṇ: 

Trong Quý II Năm 2021 UBND thành phố không phát sinh phản ánh kiến 

nghị đối với việc thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

Thực hiện Kế hoạch sô 32/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND 

ngày 02/02/2021 thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn 

thành phố năm 2021. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, UBND thành phố thực hiện 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác rà soát thủ tục hành 

chính. Kết quả như sau: 

4.1. Đối với công tác rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC): 
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4.1.1. Số lượng TTHC được giao rà soát theo Kế hoạch  

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh: 10 TTHC trong đó 8 TTHC cấp huyện và 2 TTHC cấp xã. 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 8 

TTHC. Thuộc các lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC) 

- Lĩnh vực Công Thương (02 TTHC) 

- Lĩnh vực Hộ tịch (01 TTHC) 

- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo (02 TTHC) 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 2TTHC. 

Thuộc lĩnh vực Công Thương (02 TTHC) 

4.1.2. Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục 

hành chính 

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện: Đề nghị giữ nguyên 

không cắt giảm thời hạn giải quyết 6 TTHC; Đề nghị cắt giảm thời hạn giải 

quyết 2 TTHC từ 20 ngày làm việc còn 14 ngày làm việc giảm 6 ngày làm việc, 

tỷ lệ cắt giảm đạt 30%. 

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã: Đề nghị cắt giảm thời 

hạn giải quyết 02 TTHC từ 20 ngày làm việc còn 13 ngày làm việc thực hiện cắt 

giảm 7 ngày làm việc, tỷ lệ cắt giảm đạt 35%. 

4.2. Đối với công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC): 

4.2.1. Số lượng TTHC được giao rà soát theo Kế hoạch  

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh: 22 TTHC. Trong đó:  

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 22 TTHC; 

Số lượng TTHC cấp huyện: 13 TTHC; 

Số lượng TTHC cấp xã: 9 TTHC. 

4.2.2. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC  

Đối với TTHC cấp huyện: 

TTHC đề xuất giữ nguyên: 8 TTHC do đảm bảo tính hợp pháp và phù 

hợp để thực hiện trên địa bàn, không có kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại 

bỏ quy định, thủ tục hành chính. 

Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa: 5 TTHC cụ thể như sau: 

Thủ tục hoặc nhóm thủ tục 1: Đăng ký tổ chức lễ hội 
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Nội dung đơn giản hóa : cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC 

Kiến nghị thực thi : Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 15 ngày 

xuống còn 10,5 ngày  

Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.592.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 1.814.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm:778 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 30 %. 

Thủ tục hoặc nhóm thủ tục 2: Thông báo tổ chức lễ hội 

Nội dung đơn giản hóa : cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC 

Kiến nghị thực thi : Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 10 ngày 

xuống còn 07 ngày  

Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 1.728.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 1.209.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 519.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 30 %. 

Thủ tục hoặc nhóm thủ tục 3: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã: 

Nội dung đơn giản hóa : cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC  

Kiến nghị thực thi : Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 3 ngày 

làm việc xuống 2 ngày làm việc. 

Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.320.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.240.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 1.080.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  25 %.  

Thủ tục hoặc nhóm thủ tục 4: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
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Nội dung đơn giản hóa : cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC  

Kiến nghị thực thi : Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 3 ngày 

làm việc xuống 2 ngày làm việc. 

Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.320.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.240.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 1.080.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  25 %.  

Thủ tục hoặc nhóm thủ tục 5: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Nội dung đơn giản hóa : cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC  

Kiến nghị thực thi : Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC từ 3 ngày 

làm việc xuống 2 ngày làm việc. 

Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.320.000 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.240.000 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 1.080.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:  25 %.  

Đối với TTHC cấp xã: 

TTHC đề xuất giữ nguyên: 06 TTHC do vẫn còn đảm bảo tính hợp pháp 

và phù hợp để thực hiện trên địa bàn, không có kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung 

hoặc loại bỏ quy định, thủ tục hành chính. 

Đề xuất kiến nghị đơn giản hóa: 03 TTHC cụ thể như sau: 

Thủ tục: 

- Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 

hạn du đập trong quá trình thi công. 

- Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. 

- Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng 

giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 

Nội dung đơn giản hóa: Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính  
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* Đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy 

lợi đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định 2609/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Bao gồm các TTHC sau: 

- Số TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 20 ngày: 2 TTHC. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 7 ngày: 1 TTHC.  

- Số lượng TTHC thực hiện rà soát: 2 TTHC. 

- Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 2 TTHC. Bao gồm 

các TTHC sau: 

+ Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 

hạn du đập trong quá trình thi công, thời gian thực hiện trước khi cắt giảm 20 

ngày, đề xuất cắt giảm 7 ngày. 

+ Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, thời 

gian thực hiện trước khi cắt giảm 20 ngày, đề xuất cắt giảm 7 ngày. 

- Kết quả rà soát: Tổng thời gian thực hiện 02 TTHC trước khi cắt 

giảm 40 ngày; Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm 26 ngày; Số 

thời gian cắt giảm 14 ngày, tỷ lệ cắt giảm 35%. 

Đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con 

nuôi đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định 2264/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Bao gồm các TTHC sau: 

- Số TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 20 ngày: 2 TTHC. 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày: 1 TTHC.  

- Số lượng TTHC thực hiện rà soát: 1 TTHC. 

- Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 1 TTHC. Như sau: 

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng 

nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, thời gian thực hiện trước khi cắt giảm 20 

ngày, đề xuất cắt giảm 6 ngày. 

Kết quả rà soát: Tổng thời gian thực hiện 01 TTHC trước khi cắt 

giảm 20 ngày; Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm 14 ngày; Số 

thời gian cắt giảm 6 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30%. 

Lợi ích phương án đơn giản hóa: 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 

hạn du đập trong quá trình thi công 
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- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.017.600 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 2.991.600 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 1.026.000 đồng/năm. 

-Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 26%. 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 4.017.600 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 2.991.600 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 1.026.000 đồng/năm. 

-Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 26%. 

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng 

giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 8.622.400 đồng/năm. 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 8.483.800 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm: 138.600 đồng/năm. 

-Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 20%. 

Trong tổng số 22 TTHC được UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đánh giá 

TTHC, UBND thành phố đề xuất như sau: 

+ Cấp huyện đề xuất giữ nguyên, không có kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung 

hoặc loại bỏ quy định thủ tục hành chính: 8/13 TTHC; Đề xuất cắt giảm thời 

hạn xử lý TTHC: 5/13 TTHC. 

+ Cấp xã đề xuất giữ nguyên, không có kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung 

hoặc loại bỏ quy định thủ tục hành chính: 6/9 TTHC; Đề xuất cắt giảm thời 

hạn xử lý TTHC: 3/9 TTHC. 

5. Công tác truyền thông về hoaṭ đôṇg kiểm soát TTHC: 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các 

phường xã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố thường xuyên cấp 

nhật các TTHC mới được UBND tỉnh công bố lên trang thông tin điện tử của 

thành phố.  

UBND thành phố luôn tích cực thưc̣ hiêṇ công tác truyền thông về kiểm 

soát TTHC thông qua nhiều hình thức như: Trang Thông tin điện tử; lồng ghép 

trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể;qua hệ thống 
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văn phòng điện tử eoffice, niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở làm việc. 

UBND cấp xã thưc̣ hiêṇ công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát 

TTHC chủ yếu bằng hình thức lồng ghép trong các hội nghị và các cuộc họp ở 

Khối, thôn, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở về hoạt động kiểm soát TTHC 

cho cán bộ và người dân các khối, thôn.  

6. Viêc̣ tổ chức làm viêc̣ vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp 

nhâṇ, giải quyết TTHC taị cơ quan, đơn vi:̣ 

Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng 

tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố đã ban hành thông báo số 

1583/TB-UBND ngày 22/9/2020 không thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn vào buổi 

sáng thứ Bảy hằng tuần từ ngày 19/9/2020. Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

thực hiện giao dịch thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần thực 

hiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

https://dichvucong.langson.gov.vn. 

7. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC 

theo cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông: 

Thưc̣ hiêṇ Quyết điṇh số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh ban hành mâũ phiếu và tổ chức thưc̣ hiêṇ đánh giá viêc̣ giải quyết 

TTHC theo cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố triển 

khai, thực hiện in mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn trên 08 mẫu phiếu. Trong quá trình đánh giá UBND thành 

phố quán triệt các cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố tiến hành đánh giá đảm bảo trên các nguyên tắc sau: 

- Khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, minh bạch, công khai, 

công bằng, bình đẳng, đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả 

đánh giá. 

- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ giải quyết 

thủ tục hành chính và kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để 

đánh giá. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan
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- Bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác khảo 

sát lấy ý kiến đánh giá. 

 UBND thành phố tổng hợp kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế môṭ 

cửa, môṭ cửa liên thông của 10 phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố 

theo Mẫu phiếu 4 và 6 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND. Kết 

quả phân loại cơ quan, đơn vị  trong giải quyết thủ tục hành chính: 9/10 đơn vị 

xếp loại xuất sắc, 01/10 đơn vị xếp loại tốt. (Có biểu số 4, 6 kèm theo). 

Ngoài các mẫu phiếu được triển khai như trên, UBND thành phố triển 

khai đồng thời thêm 02 hình thức đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân khi 

tham gia thực hiện TTHC như phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của nhân 

dân được trang bị kết nối với từng máy tính, từng TTHC được tiếp nhận và giải 

quyết cụ thể và hòm thư góp ý được đặt công khai tại trụ sở tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố nhằm đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc 

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan một cách khách quan nhất. Đồng thời 

kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định 

trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động. 

8. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ: 

Thực hiện Công văn số 3054/VP-KSTT ngày 26/07/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 4 

tại chỗ. Để tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 

và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (hay còn gọi là “4 tại chỗ”) bảo đảm đạt tỷ lệ 

tối thiểu từ 50% đối với TTHC cấp huyện, 100% TTHC thuộc thẩm quyền của 

cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg 

ngày 08/8/2018 và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021 về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố. Trong đó UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn; UBND các 
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phường, xã tổng hợp và đề xuất với UBND tỉnh danh sách TTHC thực hiện “4 

tại chỗ” như sau: 

- TTHC thực hiện  “4 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành 

phố: Tổng số 128 TTHC. 

- TTHC thực hiện  “4 tại chỗ”  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các 

phường xã trên địa bàn thành phố: Tổng số 99 TTHC. 

9. Hoạt động Bộ phận Một cửa, bố trí trụ sở Bộ phận Một cửa; tổ 

chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 

9.1. Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố: 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ UBND thành phố đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện như sau: 

Ban hành Kế hoạch số258/KH-UBND ngày 12/10/2018 về việc triển khai, 

thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn; Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc kiện 

toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 

1232/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc phê duyệt danh sách công chức được 

cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố 

Lạng Sơn; Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 về việc Ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả thành phố 

Lạng Sơn. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được bố trí trụ sở làm việc số 

tại số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, với tổng diện 

tích trên 150m2, khuôn viên đã được sửa chữa, nâng cấp, công trình khang 

trang, hiện đại đápứng tốt yêu cầu làm việc, đã cơ bản đáp ứng các quy định, 

điều kiện cần và đủ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP. 

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-

2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cung 

cấp số liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. 

UBND thành phố đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông 

Lạng Sơn rà soát các TTHC để triển khai dịch vụ công mức độ 3,4 và đã ký thỏa 

thuận hợp tác số 2853/TTHT/BĐLS-UBNDTPLS về việc cung ứng dịch vụ tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND thành phố Lạng Sơn qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh 
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Lạng Sơn ngày 20/12/2017giữa UBND thành phố Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh 

Lạng Sơn. Thành phố cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện bấm nút 

khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

UBND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố quản 

lý, điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đúng 

quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

UBND thành phố thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, chấn chỉnh 

nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC gắn 

với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các 

phường, xã trên địa bàn. 

Năm 2020 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2020 về việc phê duyệt danh sách công chức được cử đến làm việc 

tạiBộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Lạng Sơn. Đến nay 

UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 391/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2020. 

9.2. Đối với UBND các phường, xã trên địa bàn: 

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường xã trển khai, thực hện 

phương án bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa thành phố đảm bảo 

quy định tại Điều 13Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; đôn đốc, phối 

hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn; UBND cácphường, xã trên địa bàn 

thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu tổ chứcthực hiện đánh giá việc 

giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. 

Hiện có 08/08 UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố đã ban hành 

Quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhậnvà trả kết quả cấp xã. Bộ phận Một cửa của UBND các phường, xã cơ bản 

đã được bố trí trụ sở, trang thiết bị theo đúng yêu cầu tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP. 

10. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC: 
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Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 5/01/2021 của UBND thành 

phố về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

năm 2021; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

8/02/2021 về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. Theo lộ trình kế hoạch đề ra công tác kiểm tra được thực hiện trong 

Quý III năm 2021. 

11. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: 

Nhằm nâng cao chất lượng, số lượng hồ sơ phát sinh sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, UBND thành phố tiếp tục chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã thực hiện sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng và 

lĩnh vực Bảo trợ xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá 

nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thưc̣ hiêṇ 

cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 

- Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố đã cơ bản đạt kết quả 

theo yêu cầu. Các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn thành 

phố đã tích cực chủ động bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch của UBND 

thành phố và triển khai phù hợp với thực tiễn tình hình trên địa bàn. 

- Thông qua việc niêm yết, công khai các Quyết định công bố trình tự 

thực hiện TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh của các đơn vị trên địa bàn thành phố, 

người dân khi tham gia thực hiện các TTHC đã thực hiện được quyền giám sát 

việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phản ánh kiến 

nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem lại các TTHC chậm được giải quyết so với 

quy định. 

- Thông qua Kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh UBND thành phố đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, UBND các phường xã chủ động rà soát theo hướng 

dẫn, chỉ đạo của ngành dọc và thường xuyên trao đổi báo cáo về UBND thành 

phố qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố các quy định, trình tự thực hiện 

TTHC hàng năm các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện rà soát và 

đưa ra những sáng kiến nhằm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp 
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phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân khi tham gia thực hiện 

TTHC. 

Để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố, đồng thời 

tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các TTHC, hạn 

chế tập trung nơi đông người để tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã 

trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn triển khai, thực hiện nghiêm các giải pháp 

nhằm tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích. 

2. Khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân: 

Việc triển khai thực hiện nhập liệu Báo cáo tình hình, kết quả thưc̣ hiêṇ 

công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, 

môṭ cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2021 

theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP còn mới, thời gian triển khai 

gấp nên cơ sở gặp nhiều lúng túng trong quá trình Báo cáo. Đồng thời trong quá 

trình triển khai thực hiện UBND thành phố và UBND các phường, xã phải dành 

nhiều thời gian để thực hiện báo cáo song song hai hình thức bằng hệ thống văn 

phòng điện tử và hệ thống nhập liệu điện tử trên trang dichvucong.gov.vn. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊṂ VU ̣NĂM 2021 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc 

công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố; thực hiện đúng tiến độ các 

nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của tỉnh. 

2. Tiếp tục thực hiện công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cấp trên địa bàn thành phố đúng quy định; chủ động tự kiểm tra công tác 

kiểm soát TTHC tại cơ quan và kiểm tra việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi 

quản lý tại các đơn vị.  

3. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá TTHC đảm bảo 

chất lượng; tiếp nhận, xử lý kịp thời đối với phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính; làm tốt công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động 

kiểm soát TTHC. 

4. Tiếp tục thưc̣ hiêṇ tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

thành phố. Duy trì thực hiện các dic̣h vu ̣công trưc̣ tuyến ở các mức đô ̣1,2,3,4 

theo quy định.  
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5. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cá nhân, tổ chức sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:  

1. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành Trung 

ương kịp thời ban hành Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của địa phương; quan tâm gửi đến các địa phương đầy đủ nội dung của Quyết 

định công bố TTHC và cập nhật đầy đủ trên CSDLQG về TTHC.  

2. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với 

Trung ương giảm thiểu hình thức báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

chỉ thực hiện 01 phương thức báo cáo bằng hệ thống nhập liệu điện tử trên trang 

baocaochinhphu.gov.vn. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 

thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC Quý II năm 

2021 của UBND thành phố Lạng Sơn./. 

 

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

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- 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 TP ; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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