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Số:         /BC-TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           _______________________________________ 

     Lào Cai, ngày     tháng 03 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 
 

 

Thực hiện văn bản số 861/UBND-KSTT ngày 06/03/2023 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lào Cai về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính.Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. Về tình hình, kết quả tiếp nhận giải quyết TTHC 

Thanh tra tỉnh Lào Cai đã thực hiện và áp dụng 19 thủ tục hành chính theo 
Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh 
tra tỉnh gồm (TTHC dùng chung cho các cơ quan đơn vị 05 TTHC; Cấp tỉnh 05 

TTHC; cấp huyện 05 TTHC; cấp xã 04 TTHC); Quyết định số 3928/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2019 về việc công bố Danh mục 03 TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai; Quyết định số 
2174/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 04 
TTHC lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Thanh tra tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 17/11/2021về việc 
công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai. 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm 2022: 186 hồ sơ (số 

liệu từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/12/2022), trong đó:  

+ Về tiếp công dân: 46 lượt/người; 

+ Về Xử lý đơn thư: 140 đơn, trong đó: 

- Đơn khiếu nại: 19 đơn; 

- Đơn tố cáo: 34 

- Đơn kiến nghị, đề nghị khác: 87 đơn 

- Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2022: Số hồ sơ đã giải quyết 186 hồ 
sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 186; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 

Không); số hồ sơ đang giải quyết 0, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 0; số hồ sơ đã 
quá hạn: Không. 

 - Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong Quý I năm 2023: 37 hồ sơ 

(số liệu từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 13/03/2022), trong đó:  

     + Về tiếp công dân: 14 lượt/người; 

 + Về Xử lý đơn thư: 23 đơn, trong đó: 

 - Đơn khiếu nại: 02 đơn; 

 - Đơn tố cáo: 07 



 

 

 
 

 

 - Đơn kiến nghị, đề nghị khác: 14 đơn 

 - Kết quả giải quyết TTHC trong Quý I năm 2023: Số hồ sơ đã giải quyết 37 
hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 37; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 

Không); số hồ sơ đang giải quyết 0, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 0; số hồ sơ đã 
quá hạn: Không. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Đánh giá chung  

Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính cho 
tổ chức, công dân, việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân 

luôn thực hiện nhanh gọn,  trước thời hạn và theo đúng trình tự của pháp luật.  

 Nhìn chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh tiếp 

tục được chuyển biến tích cực, nhận thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
ngày càng được nâng lên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, rà soát thủ tục hành 

chính đã đi vào đồng bộ, đạt được nhiều kết quả từ việc đánh giá tác động thủ tục 
hành chính, đến việc công bố, công khai các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết 

góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ của 
cán bộ, công chức. Thông tin về thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông 
tin của cơ quan, qua đó giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc 

tìm hiểu thủ tục hành chính, tải các mẫu đơn, góp phần tiết kiệm các chi phí thực 
hiện thủ tục hành chính. 

 2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

 Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác kiểm soát thủ tuc hành chính tại 

cơ quan Thanh tra tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhất định, Cơ bản lãnh đạo đã có 
sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

Song quá trình triển khai thực hiện đến địa phương, UBND các huyện, thành phố, 
UBND các xã, phường, chưa thực sự quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho 

công tác này, chưa coi trọng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm chính của đơn vị. 

 Nhiều văn bản của Trung ương có quy định về thủ tục hành chính thường 
xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính có 
liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan vẫn còn chậm so với quy định. 

Việc thường xuyên sửa đổi thủ tục hành chính cũng gây khó khăn cho cơ quan 
trong việc tổng hợp, niêm yết công khai cũng như cho người dân, tổ chức trong 

việc tra cứu thực hiện. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

 - Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL về lĩnh 
vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng 

trên địa bàn tỉnh đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của cấp trên và tình 
hình thực tiễn của ngành. 

 - Triển khai thực hiện tốt các TTHC được UBND tỉnh công bố áp dụng tại 
đơn vị, thực hiện kế hoạch năm 2023 của đơn vị nhằm đơn giản hóa, giảm bớt các 

TTHC không phù hợp. 



 

 

 
 

 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán 
bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công 
tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

 - Tiếp tục rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính kịp thời phát hiện những 
VBQPPL đã hết hiệu lực hay còn hiệu lực có những quy định nào chưa phù hợp để 

đề xuất sửa đổi, ban hành hoặc thay thế mới.  

 IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 Tăng cường tập huấn công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính cho các 
cán bộ đầu mối các cấp.  

 Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 Tăng cường áp dụng CNTT trong cải cách TTHC, qua đó nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm soát TTHC. 

 Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của 
Thanh tra tỉnh Lào Cai./. 

 

Nơi nhận:          KT.CHÁNH THANH TRA 
- Văn phòng UBND tỉnh;                                             PHÓ CHÁNH THANH TRA 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Lưu VT. 

 

 

 

                                                            Hoàng Công Phái 
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