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BÁO CÁO 

Về việc rà soát, xử lý hồ sơ trễ hạn trên  

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 
 

 Thực hiện Công văn số 1233/UBND-TH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tự rà soát, khắc phục số lượng hồ sơ trễ 

hạn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau: 

 1. Kết quả rà soát hồ sơ trễ hạn: 

 - Cấp huyện: 1.023 hồ sơ; 

 - Cấp xã, thị trấn: 274 hồ sơ. 

 2. Nguyên nhân trễ hạn: 

 - Hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai bị trễ hạn nhiều đa phần do lỗi đồng bộ dữ 

liệu giữa phần mềm một cấp (do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý) với Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

 - Hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và đường truyền số liệu 

chuyên dùng còn chậm, đôi lúc bị lỗi nên không bấm trả hồ sơ được. 

 - Khi cập nhật lại quy trình xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, 

tỉnh không có văn bản thông báo và hướng dẫn xử lý hồ sơ sau khi được cập nhật 

quy trình mới. 

 - Thực tế tất cả hồ sơ tiếp nhận đều được trả kết quả đúng thời gian quy 

định, tuy nhiên một vài công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

được cử đi công tác, học tập nên xảy ra tình trạng quên bấm trả kết quả trên phần 

mềm. 

 3. Phương hướng khắc phục: 

 Ngày 16 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn 

số 1623/UBND-TH về việc rà soát, xứ lý hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh và quán triệt đến toàn bộ công chức của cơ quan, đơn vị có 

tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc xử lý 

hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Xem đây là một trong những tiêu 

chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm được quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị 
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định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

 4. Đề xuất, kiến nghị: 

 - Tổ chức tập huấn thống nhất quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

 - Có văn bản thông báo, hướng dẫn cho địa phương sau khi cập nhật lại quy 

trình xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

 - Nâng cấp đường truyền số liệu chuyên dùng cấp xã, thị trấn, Cổng dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh để hoạt động nhanh hơn. 

 - Bổ sung tính năng nhắc trả kết quả qua tin nhắn điện thoại di động. Xây 

dựng ứng dụng riêng trên điện thoại thông minh (smart phone) để tạo điều kiện 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thuận tiện và dễ dàng hơn cho cán bộ, công chức phụ 

trách. 

 Trên đây là Báo cáo về việc rà soát, xử lý hồ sơ trễ hạn trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lao động 

Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư 

Pháp; Kinh tế - Hạ tầng; Văn phòng Đăng ký đất 

đai chi nhánh An Phú; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huynh 
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