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THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn
02 tháng đầu năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 28/02/2023)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa huyện và UBND các xã, thị 
trấn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 28/02/2023 (Chi tiết có Phụ lục đính kèm). 

Theo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến và kết quả số hóa hồ sơ trong 02 tháng đầu năm 2023 tại Bộ 
phận Một cửa huyện và đa số các xã, thị trấn đã tích cực thực hiện việc giải quyết 
thủ tục hành chính, công khai tiến độ giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh, 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn (xã Lê Lợi, Phạm 
Trấn); việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt rất thấp (xã Phạm Trấn 5%) và 
không thực hiện dịch vụ công trực tuyến (xã Lê Lợi).

Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND huyện 
yêu cầu các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện công khai tiến độ giải quyết đối với 100% hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh (trên trang motcua.haiduong.gov.vn); tập trung 
giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng hồ sơ quá hạn. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Yêu cầu 
Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn, xã Lê Lợi tập trung chỉ đạo thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện.



2

3. Thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
đảm bảo 100 % số hồ sơ, tài liệu và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kết quả số hóa hồ sơ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa huyện và UBND các xã, thị 
trấn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 28/02/2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                    
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Các cơ quan chuyên môn UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đình Khải
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