UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/BC-VP

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/6/2020
Thực hiện Văn bản số 849/UBND-THCB ngày 09/4/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ, thống kê
văn bản đi, đến; Văn bản số 48/UBND-KSTT ngày 08/01/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về giải pháp nâng cao chất lượng, hình thức cung cấp thông tin
và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của
các cơ quan, đơn vị trên Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện
tử) của tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn, Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục
hành chính trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/6/2020, cụ thể
như sau:
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 16.433 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang: 1.153
hồ sơ; trong kỳ: 15.280 hồ sơ), trong đó:
- Đã giải quyết:

14.643 hồ sơ.

+ Trước hạn:

13.061 hồ sơ.

+ Đúng hạn:

1.466 hồ sơ.

+ Quá hạn:

1161 hồ sơ.

- Đang giải quyết (chưa đến hẹn):

1.224 hồ sơ.

- Hồ sơ tạm dừng:

341 hồ sơ.

- Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện:

60 hồ sơ.

- Hồ sơ đã hủy:

165 hồ sơ.
(có Biểu mẫu chi tiết gửi kèm theo).

Huyện Chiêm Hóa: 10 hồ sơ (UBND huyện: 01 hồ sơ trong kỳ; UBND các xã, phường, thị trấn: 09 hồ sơ trong
kỳ); Huyện Hàm Yên: 09 hồ sơ (UBND huyện: 09 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); Huyện Lâm Bình: 06 hồ sơ
(UBND huyện: 06 hồ sơ trong kỳ); Thành phố Tuyên Quang: 56 hồ sơ (UBND các xã, phường, thị trấn: 05 hồ sơ
kỳ trước chuyển sang; 51 hồ sơ trong kỳ, ); Huyện Na Hang: 04 hồ sơ (UBND huyện: 01 hồ sơ trong kỳ; UBND
các xã, phường, thị trấn: 03 hồ sơ trong kỳ); Huyện Sơn Dương: 31 hồ sơ (UBND huyện: 21 hồ sơ kỳ trước
chuyển sang; 04 hồ sơ trong kỳ; UBND các xã, phường, thị trấn: 06 hồ sơ trong kỳ).
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Trên đây là Báo cáo kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục
hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/5/2020 đến
ngày 15/6/2020./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
(báo cáo)
- PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Mai).
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