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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 355 /BC-UBND          Đình Lập,  ngày  20 tháng  6  năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thƣc̣ hiêṇ công tác kiểm soát thủ tuc̣  

hành chính; cải cách TTHC thƣc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cƣ̉a, môṭ cƣ̉a  

liên thông trong giải quyết thủ tuc̣ hành chính 
 

 

Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 2296/VP-KSTT ngày 11/6/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc đôn đốc chế độ báo cáo tình hình , kết quả th ực 

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

cửa liên thông quý II năm 2019. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình , kết quả th ực hiện công tác 

kiểm soát TTHC, cải cách TTHC , thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông 

quý II năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trên cơ sở các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 21/12/2018 về hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch 

số 32/KH-UBND ngày 22/01/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực 

hiện công tác cải cách hành chính trong đó đã chỉ đạo các phòng ban chuyên 

môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC, CCTTHC, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm TTHC, CCTTHC trên tất 

cả các lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê theo đúng quy định, từng 

bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Qua quá trình triển khai, thực hiện 100% các phòng ban chuyên môn, đơn 

vị, trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên. Các 

đơn vị đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, CCTTHC 

tại đơn vị theo yêu cầu cấp trên đề ra.  

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

SOÁT TTHC  

1. Về công bố, công khai TTHC 

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đã được 

UBND tỉnh công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND huyện, UBND cấp 

xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc niêm yết tại cấp huyện, cấp xã thực hiện 

theo quy định. 
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- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện  niêm yết bằng bảng gắn tường công khai các TTHC thuộc phạm vi, thẩm 

quyền giải quyết đầy đủ đúng theo theo quy định. 

- UBND cấp xã niêm yết bằng bảng gắn tường tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, các phòng chuyên môn huyện niêm yết bằng bảng gắn tường. Các 

thủ tục được niêm yết đầy đủ, vị trí phù hợp và được bố trí theo điều kiện của cơ 

quan làm việc. 

2. Về tình hình , kết quả giải quyết TTHC ; tình hình triển khai dịch 

vụ công trực tuyến, dịch vụ bƣu chính công ích: 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 2 năm 2019 (có biểu 06b kèm 

theo). 

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử 

. Tổng số thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị: 249  

. Tổng số thủ tục hành chính đã được đưa vào phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử để xử lý hồ sơ qua mạng giữa các CQNN: 100 % 

Trong đó: 

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: 210 dịch vụ 

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 45 dịch vụ 

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 0 dịch vụ 

+ Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 0 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến: 0 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tiếp: 1.131 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa: 1.131 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

trong quý không có phát sinh hồ sơ nào. 

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; thƣc̣ hiêṇ quy 

điṇh về xin lỗi đối với TTHC có thời gian trả quá haṇ 

Trong quý II năm 2019, UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cũng như văn 

bản của UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính. 

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh; Tổng số TTHC phải thực hiện rà soát theo kế hoạch của tỉnh là 20 

TTHC, Trong đó: Cấp huyện: 16 TTHC; Cấp xã: 04 TTHC. Tuy nhiên tại thời 

điểm rà soát có 02 TTHC thuộc lĩnh vực y tế đã bị bãi bỏ. Kết quả rà soát cụ thể 



3 

 

như sau: Cấp huyện: Tổng số TTHC đề nghị giữ nguyên: 13 thủ tục; Số TTHC 

đề nghị đơn giản hóa: 01 thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch (Đăng ký kết hôn có yếu 

tố nước ngoài). Đối với cấp xã Tổng số TTHC đề nghị giữ nguyên: 04 thủ tục, 

Số TTHC đề nghị đơn giản hóa: Không. 

5. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC được duy trì thực hiện dưới 

các hình thức lồng ghép với các cuộc họp giao ban, kiểm tra cơ sở, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. UBND huyện thường xuyên đôn đốc các cơ 

quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm 

soát TTHC; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc 

đến cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, thực hiện 

nghiêm túc các quy định về TTHC. Trong quý 6 tháng đầu năm 2019, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã thực hiện được, Sản xuất được 62 

chương trình truyền thanh với 124 lượt phát sóng. Sản xuất 72 chuyên mục, 

chuyên đề truyền thanh trong đó: Cải cách thủ tục hành chính; pháp luật với 

cuộc sống ... Xây dựng 03 chuyên mục truyền hình cấp huyện phát trên sóng 

truyền hình Lạng Sơn 

III. KẾT QUẢ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI 

CÁCH TTHC TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 

1. Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 

 Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh; Tổng số TTHC phải thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết theo 

kế hoạch của tỉnh là 54 TTHC, Trong đó: Cấp huyện: 33 TTHC; Cấp xã: 21 

TTHC. Kết quả rà soát cắt giảm cụ thể như sau: 

- Đối với cấp huyện, kết quả rà soát cắt giảm đạt tỷ lệ 49%, cụ thể từng 

lĩnh vực như sau: 

+ Lĩnh vực công thương: Tổng số ngày trước khi rà soát 72 ngày, sau khi 

rà soát cắt giảm 45 ngày, xuống còn 27 ngày, đạt tỷ lệ 63%; 

+ Lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch: Tổng số ngày trước khi rà soát 89 ngày, 

sau khi khi rà soát cắt giảm 54 ngày, xuống còn 35 ngày, đạt tỷ lệ 61%; 

+ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tổng số ngày trước khi rà soát 25 ngày, 

sau khi khi rà soát cắt giảm 07 ngày, xuống còn 18 ngày, đạt tỷ lệ 28%; 

- Đối với cấp xã, kết quả rà soát cắt giảm đạt tỷ lệ 50,8%, cụ thể từng lĩnh 

vực như sau: 

+ Lĩnh vực hộ tịch: Tổng số ngày trước khi rà soát 68 ngày, sau khi khi rà 

soát cắt giảm 44 ngày, xuống còn 24 ngày, đạt tỷ lệ 64,7%; 

+ Lĩnh vực hộ tịch: Tổng số ngày trước khi rà soát 50 ngày, sau khi khi rà 

soát cắt giảm 16 ngày, xuống còn 34 ngày, đạt tỷ lệ 32%; 
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2. Công tác tuyên truyền , vâṇ đôṇg ngƣời dân , doanh nghiêp̣ thƣc̣ 

hiêṇ TTHC qua dic̣h vu ̣công trƣc̣ tuyến, dịch vụ bƣu chính công ích 

- Công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân tại huyện, các xã, thị 

trấn vẫn chưa được sâu, rộng nên người dân chưa biết đến dịch vụ để sử dụng. 

Bên cạnh đó, phần lớn người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính để làm trực tiếp, tâm lý còn e ngại; sợ mất giấy tờ gốc 

khi sử dụng dịch vụ và chưa quen khi đến Bưu điện để gửi hồ sơ và nhận kết quả 

thủ tục hành chính. Một số thủ tục hành chính có yêu cầu cao về mặt hồ sơ 

người dân vẫn muốn gặp trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để được tư vấn. 

- Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ của đơn vị bưu chính 

công ích, sợ khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích thời gian kéo dài hơn, sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ, nên phải đến 

cơ quan nơi giải quyết các thủ tục hành chính để gửi, nhận trực tiếp. 

IV. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THƢC̣ HIÊṆ CƠ CHẾ MÔṬ CƢ̉A, MÔṬ 

CƢ̉A LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  

 * Cấp huyện: 

- Thực hiện của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các Thông tư, văn bản chỉ đạo có 

liên quan, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 

16/10/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết 

định số 767/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Đình Lập; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 về việc ban 

hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số 

842/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc cử công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện, đồng thời có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn 

thực hiện theo quy định. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện (Một cửa) được di chuyển và bố trí tại vị trí mới, đảm bảo các điều kiện 

phục vụ cho các hoạt động của bộ phận và người dân đến tra cứu, giải quyết 

TTHC. 

- Trang thiết bị gồm máy tính kết nối liên thông với nhau trên hệ thống 

phần mềm Một cửa, máy in, máy phô tô và các trang thiết bị cần thiết đủ, đảm 

bảo theo yêu cầu. 

* Cấp xã 

- UBND huyện có văn bản chỉ đạo đông đốc các phòng ban chuyên môn, 

đơn vị, các xã, thị trấn và thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp xuống các xã, thị trấn 

hướng dẫn cầm tay chỉ việc 12 xã, thị trấn. Đến thời điểm hiện tại có 12/12 đơn 

vị đã ban hành các văn bản liên quan đến Bộ phận Một cửa gồm: Quyết định về 

việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) giải quyết thủ tục 
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hành chính thuộc UBND xã, thị trấn; Quyết định phân công Công chức cấp xã, 

thị trấn trực tiếp tiếp nhận TTHC tại Bộ phận Một cửa theo lĩnh vực được phân 

công phụ trách; Quyết định và Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND xã, thị trấn; Thông báo của 

UBND xã, thị trấn đến các khu dân cư, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên 

địa bàn về việc tổ chức tiếp nhận TTHC tại bộ phận Một cửa của xã, thị trấn và 

các văn bản có liên quan. 

- Có 12/12 đơn vị cử 03 công chức trực tiếp tiếp nhận TTHC gồm các lĩnh 

vực: Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch và Đất đai. 

- Bố trí Bộ phận Một cửa riêng: Đến hết thời gian kiểm tra có 07/12 đơn 

vị . 

2. Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa , một 

cửa liên thông taị cơ quan, đơn vi ̣. 

- Thực hiện của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả các lĩnh vực đều thực hiện tại 

tiếp nhận TTHC trả kết quả tại Bộ phận một cửa, UBND huyện ban hành Quyết 

định số 842/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc cử công chức làm việc tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện gồm: Phòng tài chính - Kế hoạch, Kinh 

tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

3. Tình hình công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một 

cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trƣc̣ 

tuyến; danh muc̣ TTHC tiếp nhâṇ qua dic̣h vu ̣bƣu chính công ích. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thủ 

tục hành chính được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 783/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có 249 TTHC thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhập niêm yết đầy 

đủ các quyết định mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Trong quý II năm 2019, công tác kiểm soát TTHC, CCTTHC trên địa bàn 

đã được triển khai; công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm soát TTHC, 

CCTTHC được tăng cường thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và 

kiểm tra hướng dẫn trực tiếp để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả. 

Công tác giải quyết TTHC thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông 

của UBND huyện, được thực hiện đúng quy định về thành phần hồ sơ, về thời hạn 

giải quyết. Đến nay, chưa có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi vi 

phạm pháp luật trong giải quyết TTHC. 

1. Hạn chế, khuyết điểm 
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- Công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động kiểm soát TTHC, 

CCTTHC không nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo, tiến độ thực hiện 

công tác kiểm soát TTHC, CCTTHC. 

- Công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân tại các xã, thị trấn 

vẫn chưa được sâu, rộng nên người dân chưa biết đến dịch vụ để sử dụng. Bên 

cạnh đó, phần lớn người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính để làm trực tiếp, tâm lý còn e ngại; sợ mất giấy tờ gốc 

khi sử dụng dịch vụ và chưa quen khi đến Bưu điện để gửi hồ sơ và nhận kết quả 

thủ tục hành chính. Một số thủ tục hành chính có yêu cầu cao về mặt hồ sơ 

người dân vẫn muốn gặp trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để được tư vấn. 

- Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ của đơn vị bưu chính 

công ích, sợ khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích thời gian kéo dài hơn, sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ, nên phải đến 

cơ quan nơi giải quyết các thủ tục hành chính để gửi, nhận trực tiếp.  

 V. PHƢƠNG  HƢỚNG, NHIỆM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 - Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng 

quy định, nhận đúng, đủ thành phần hồ sơ; tuyệt đối không tự đặt ra hoặc nhận 

thêm giấy tờ ngoài quy định về TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

trong danh mục TTHC kèm nội dung TTHC được các cơ quan Trung ương công 

bố; tất cả hồ sơ tiếp nhận giải quyết qua ngày phải ghi hoặc in Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả trao cho cá nhân, tổ chức. Trường hơp̣ hồ sơ chưa đúng , 

chưa đủ hoăc̣ không hơp̣ lê ̣th eo quy định thì công ch ức tiếp nhâṇ hồ sơ ph ải 

hướng dâñ một lần bằng văn bản 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC 

của tỉnh. 

- Tăng cường công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, nhanh gọn 

nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định. 

Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Tăng cường các giải 

pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan 

giải quyết TTHC. 

- Tăng cường công tác truyền thông về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát 

TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, trang thông tin điện tử của các 

cơ quan, đơn vị tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên 

mục 

- Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công bưu chính công ích trên các phương 

tiện Thông tin và Truyền thông. 
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- Đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và 

quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, 

gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

 - Đôn đốc lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn nâng cao 

vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, CCTTHC. 

- Chỉ đạo công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tập trung nâng cao vai 

trò, trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC, CCTTHC. 

Trên đây là báo cáo tình hình , kết quả thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC , thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông quý II 

năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 

 

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

- CT, các PCT UBND huyện (eoffice); 

- C,PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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