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Số:        /UBND-VP 
V/v Kết quả công tác  

giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả thành phố 

Lạng Sơn 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; 
      

1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thành phố 7 tháng đầu năm 2022. 

Qua theo dõi, tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử https://dichvucong.langson.gov.vn/. Từ đầu năm đến nay (01/01/2022-

28/7/2022), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố tiếp nhận tổng số  7.442 

hồ sơ trong đó đã trả kết quả đúng hạn và trước hạn 5.628; tổng số hồ sơ đã giải 

quyết quá hạn 533 hồ sơ chiếm tỷ lệ 8,7% tổng số hồ sơ chưa hết thời gian giải 

quyết đã quá hạn 34 hồ sơ; trong đó nhiều nhất tại các đơn vị: Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn1 phòng Tư pháp2; phòng Tài nguyên 

và Môi trường3; phòng Nội vụ4; phòng Kinh tế5; phòng Tài chính – Kế hoạch6 ; 

thành phố còn nhiều hồ sơ giải quyết quá thời hạn (chiếm trên 30% tổng số hồ sơ 

tiếp nhận của đơn vị), làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cải cách TTHC của 

UBND thành phố. 

(Có Biểu Báo cáo chi tiết kèm theo Công văn) 

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 511/UBND-VP ngày 

11/3/2022 về việc Tăng cường hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả thành 

phố và UBND các phường, xã. 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 thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

https://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 phát sinh hoặc hạn chế tối đa hồ sơ chậm hẹn. Trong trường hợp 

hồ sơ TTHC chậm hẹn phải có văn bản xin lỗi gửi các cá nhân, tổ chức đến giao 

dịch, nộp hồ sơ theo quy định tại.  

Ngoài ra, trong quý II/2022, UBND thành phố cũng đã tiếp nhận 02 phản 

ánh kiến nghị của công dân về công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC, cụ thể: 

                                                 
1 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố trả kết quả quá hạn 318 hồ sơ 
2 Phòng Tư Pháp Trả kết  quả quá hạn 259 hồ sơ 
3 Phòng Tài nguyên – Môi trường Trả kết quả quá hạn 52 hồ sơ 
4 Phòng Nội vụ Trả kết quả quá hạn 13 hồ sơ 
5 Phòng Kinh tế Trả kết quả quá hạn 12 hồ sơ 
6 Phòng Tài chính – Kế hoạch trả quá hạn 12 hồ sơ 

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


- Phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thùy Dung, địa chỉ: Phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, phản ánh về việc thực hiện thủ tục hành chính 

“Xác định lại dân tộc” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố từ ngày 

12/5/2022, thủ tục có thời hạn giải quyết trong vòng 2,5 ngày nhưng đến ngày 

01/7/2022 vẫn chưa nhận được kết quả. 

- Phản ánh, kiến nghị của ông Hoàng Anh, địa chỉ: Thôn Trung Cấp, xã 
Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, phản ánh liên quan đến việc chậm xử lý hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính, Ông Hoàng Anh, đã nộp hồ sơ “Chuyển mục đích 
sử dụng đất” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố từ ngày 04/4/2022; 

thủ tục có thời hạn giải quyết trong vòng 20 ngày, tuy nhiên đến ngày 30/6/2022 
vẫn chưa nhận được kết quả. 

Qua kiểm tra, xem xét 02 phản ánh trên của công dân là TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của phòng Tư pháp và phòng Tài nguyên và môi trường, 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố - cơ quan tham mưu về công tác Kiểm soát 

TTHC, hoạt động của Bộ phận Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đã 
thông tin đến 02 đơn vị và yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, khắc phục 

và thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi đối với các trường hợp  nêu trên. 
Tuy nhiên đến ngày 28/7/2022 các đơn vị vẫn chưa thực hiện các nội dung này 

và không có thông tin, báo cáo lại UBND thành phố. 

2. Phương hướng công tác giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thành phố 5 tháng cuối năm , UBND thành phố yêu cầu: 

2.1 Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Lãnh đạo Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố nghiêm túc chỉ đạo công chức trực tiếp xử lý 

hồ sơ TTHC các lĩnh vực phải thường xuyên theo dõi, xử lý hồ sơ và trả kết quả 

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

thời hạn trả kết quả phải có kết quả trả cho công dân, doanh nghiệp. Trường hợp 

chưa có kết quả phải có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do. 

2.2 Phòng Tư pháp; phòng Tài nguyên môi trường; phòng Nội vụ; phòng 

Kinh tế; phòng Tài chính – Kế hoach và các phòng khác có hồ sơ trả kết quả quá 

hạn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương rà soát công tác giải 

quyết TTHC tại đơn vị, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nêu trên, 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố) chậm nhất trước ngày 10/8/2022. 

2.3 Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tăng cường kiểm tra việc 

giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; Theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, báo 

cáo Chủ tịch UBND thành phố đối với các đơn vị còn xảy ra tình trạng giải 

quyết hồ sơ quá hạn để có biện pháp xử lý kịp thời. 



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

tịch UBND thành phố đối với trường hợp chậm hạn hồ sơ và phát sinh phản ánh, 

kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. 

2.5 Đề nghị Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố 

Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương rà soát công 

tác giải quyết TTHC tại đơn vị, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế 

nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố) chậm nhất trước ngày 10/8/2022. 

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; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- CPVP; CV;  
- Trang TTĐT ; 
- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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