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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 16/6/2019 đến ngày 15/7/2019 

 
 

Căn cứ 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. 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị (UBND huyện Hàm Yên 

mới gửi báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện, không tổng hợp 

báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC của cấp xã trực thuộc theo yêu cầu của 

Văn bản số 111/VP-KSTT ngày 09/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc đôn đốc thống kê tiến độ hồ sơ giải quyết TTHC cấp xã), 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 16/6/2019 đến ngày 15/7/2019, 

cụ thể như sau: 

1. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ (Biểu mẫu 01):  25.527 hồ sơ. 

Trong đó:  

- Đã giải quyết:                              24.882 hồ sơ.    

+ Trước hạn:                                    7.059 hồ sơ. 

+ Đúng hạn:                                   17.823 hồ sơ. 

+ Quá hạn:                                               0 hồ sơ. 

- Đang giải quyết/trả lại:                     645 hồ sơ. 

2. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận kỳ trước chuyển sang và trong kỳ 

(Biểu mẫu 02): 25.977 hồ sơ (Kỳ trước: 450 hồ sơ; Trong kỳ: 25.527 hồ sơ). 

Trong đó:    

- Đã giải quyết:                                  25.310 hồ sơ.    

+ Trước hạn:                                        7.316 hồ sơ. 

+ Đúng hạn:                                       17.994 hồ sơ. 

+ Quá hạn:                                           0 hồ sơ. 
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- Đang giải quyết/trả lại:                        667 hồ sơ. 

(Chi tiết có Biểu mẫu 01 (bản điện tử) và Biểu mẫu số 02 gửi kèm theo). 

3. Hồ sơ giải quyết quá hạn: Không. 

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 16/6/2019 đến 

ngày 15/7/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);  

- Các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TT TT  (đăng tải Cổng TTĐT tỉnh); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (B.Nh).  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tạ Văn Dũng 
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