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Tuyên Quang, ngày 23 tháng 02 năm 2021

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 16/01/2021 đến ngày 15/02/2021
Thực hiện Văn bản số 849/UBND-THCB ngày 09/4/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh 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 cập
nhật trên Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh) của 19
sở, ban, ngành; 07 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 110/138 Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn (trong đó: 28 UBND xã, phường, thị trấn1 không
thực hiện tiếp nhận, giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch
vụ công của tỉnh), 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 của các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2021 đến ngày 15/02/2021, cụ thể như sau:
1. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ (Biểu mẫu 01): 10.915 hồ sơ
(giảm 21,96% so với kỳ trước). Trong đó:
- Đã giải quyết:

9.837 hồ sơ.

+ Trước hạn:

9.229 hồ sơ.

+ Đúng hạn:

585 hồ sơ.

+ Quá hạn:

23 hồ sơ.

- Đang giải quyết:

489 hồ sơ.

- Hồ sơ tạm dừng:

427 hồ sơ.

- Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện:

35 hồ sơ.

- Hồ sơ đã hủy:

127 hồ sơ.

1 09 UBND xã thuộc huyện Hàm Yên: Thị trấn Tân Yên; Yên Thuận; Minh Dân; Minh Khương; Đức Ninh; Nhân Mục;
Bằng Cốc; Tân Thành; Bạch Xa. 05 UBND xã thuộc huyện Chiêm Hóa: Nhân Lý; Phúc Thịnh; Hòa An; Tri Phú; Bình Phú.
03 UBND xã thuộc huyện Yên Sơn: Lực Hành; Chiêu Yên; Trung Môn. 08 UBND xã, phường thuộc thành phố: An
Khang; Ỷ La; Lưỡng Vượng; Đội Cấn; Thái Long; Nông Tiến; Tràng Đà, Minh Xuân. 03 UBND xã thuộc huyện Na Hang:
Yên Hoa; Côn Lôn; Sinh Long.
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2. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận kỳ trước chuyển sang và trong kỳ
(Biểu mẫu 02): 12.385 hồ sơ (Kỳ trước: 1.470 hồ sơ; Trong kỳ: 10.915 hồ sơ).
Trong đó:
- Đã giải quyết:

10.985 hồ sơ.

+ Trước hạn:

10.243 hồ sơ.

+ Đúng hạn:

684 hồ sơ.

+ Quá hạn:

582 hồ sơ.

- Đang giải quyết:

811 hồ sơ.

- Hồ sơ tạm dừng:

427 hồ sơ.

- Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện:

35 hồ sơ.

- Hồ sơ đã hủy:

127 hồ sơ.

(có Biểu mẫu 01 và 02 tổng hợp chi tiết gửi kèm theo).
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 16/01/2021 đến
ngày 15/02/2021./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch UBND tỉnh;
(báo cáo)
- PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCMai.

Tạ Văn Dũng

Sở Tài nguyên và Môi trường: 27 hồ sơ (23 hồ sơ kỳ trước chuyển sang; 04 hồ sơ trong kỳ); Huyện Chiêm Hóa: 06 hồ
sơ của UBND các xã, thị trấn (05 hồ sơ kỳ trước chuyển sang; 01 hồ sơ trong kỳ); Huyện Hàm Yên: 06 hồ sơ của UBND
các xã, thị trấn (02 hồ sơ kỳ trước chuyển sang; 04 hồ sơ trong kỳ); Huyện Lâm Bình: 02 hồ sơ trong kỳ của UBND các xã,
thị trấn; Thành phố Tuyên Quang: 15 hồ sơ của UBND các xã, phường, thị trấn (04 hồ sơ kỳ trước chuyển sang; 11 hồ sơ
trong kỳ); Huyện Yên Sơn: 01 hồ sơ kỳ trước chuyển sang của UBND huyện; Huyện Sơn Dương: 01 hồ sơ kỳ trước chuyển
sang củaUBND các xã, thị trấn.
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