
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

Về việc tăng cường chỉ 

đạo thực hiện giải quyết 

hồ sơ TTHC trên hệ thống 

phần mềm một cửa điện 

tử, công khai xin lỗi trong 

giải quyết TTHC 

 

                Cẩm Thủy, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

   Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

 Trên cơ sở Báo cáo số 262/BC-SNV ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi 

trong giải quyết TTHC quý I, năm 2021. Theo kết quả đánh giá của tỉnh và 

qua theo dõi trên hệ thống phần mềm giải quyết TTHC của huyện cho thấy; 

việc thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, kết quả giải quyết 

TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC ở các xã, thị trấn còn một số 

tồn tại, hạn chế sau: 

 - Về kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa: Hầu hết các xã, thị 

trấn chưa quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC 

trên phần mềm điện tử; số lượng hồ sơ TTHC thực hiện trên phần mềm đạt 

thấp. Một số xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống phần 

mềm nhưng lại không kết thúc xử lý trên phần mềm, dẫn đến trên phần mềm 

vẫn hiển thị 22 hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn cho công dân, trên thực tế đã 

trả đúng hạn cho công dân. Cụ thể: các xã Cẩm Quý, Cẩm Vân, Cẩm Yên, 

Cẩm Thành, Cẩm Liên và Cẩm Tân. 

 Nguyên nhân: Do kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận 

phần mềm của công chức bộ phận một cửa các xã, thị trấn còn hạn chế và 

lúng túng trong khâu xử lý và kết thúc hồ sơ trên phần mềm, nên trên phần 

mềm vẫn hiển thị 22 hồ sơ trả quá hẹn cho công dân. 

 - Các xã, thị trấn chưa quan tâm trong thực hiện quy trình giải quyết 

TTHC; xác định nguyên nhân hồ sơ quá hạn giải quyết; thực hiện xin lỗi công 

khai; xử lý trách nhiệm công chức có liên quan và giải pháp để chấn chỉnh 

tình trạng nêu trên. 



 Từ tình hình thực tế ở trên, để thực hiện tốt quy trình giải quyết TTHC 

trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong thời gian tới. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu:  

 1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả, các công chức liên quan trong thực hiện giải quyết hồ sơ 

TTHC của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ; thực hiện đồng bộ quy trình giải quyết TTHC 

trên môi trường điện tử, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC nếu có hồ sơ 

giải quyết quá hạn cho công dân. 

 - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với công chức liên quan đến giải 

quyết hồ sơ TTHC, đặc biệt là Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc quy 

trình giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm theo quy định.  

- Quán triệt yêu cầu công chức khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; 

đồng thời xử lý nghiêm đối với công chức không thực hiện hoặc thực hiện 

không đảm bảo quy trình trên hệ thống phần mềm, giải quyết TTHC quá hạn 

cho công dân. Đây là một trong các chỉ tiêu để đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị; vì vậy đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ 

đạo thực hiện. 

 2. Giao Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo quy trình giải quyết 

TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, kết quả giải quyết TTHC và 

công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC theo quy định. Quá trình theo dõi 

nếu vẫn có đơn vị thực hiện không đảm bảo theo yêu cầu báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện nắm để có biện pháp chỉ đạo tiếp theo. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để B/cáo); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu VT. 
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