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Thực hiện văn bản số 94/UBND-TTPVHCC ngày 30/01/2023 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và trách nhiệm xin lỗi khi trả kết 

quả giải quyết hồ sơ TTHC chậm hạn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định 

của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1.1. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thẩm định hồ sơ TTHC, bảo đảm về chất 

lượng, đúng quy trình theo quy định; tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh hoặc Chủ 

tịch UBND xem xét, quyết định sớm hoặc đúng thời hạn xem xét, xử lý của UBND 

tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thực hiện đúng cách thức và điền đầy đủ các thông tin TTHC theo Công văn 

số 3370/VP-KSTT ngày 16/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thống nhất 

cách thức trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hồ sơ TTHC.  

Trường hợp trình hồ sơ TTHC chậm, muộn, không bảo đảm thời hạn xem 

xét, xử lý của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh phải giải trình rõ lý do chậm, 

muộn và nêu cụ thể thời gian giải quyết còn lại trong văn bản trình.  

1.2. Đối với hồ sơ TTHC phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (cơ quan phối 

hợp thực hiện TTHC) trước khi trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh: trong 

văn bản xin ý kiến tham gia, phối hợp giải quyết phải xác định cụ thể thời hạn thực 

hiện của cơ quan, đơn vị phối hợp theo quy định; đối với các TTHC được giao 

tham mưu, lấy ý kiến tham gia, phối hợp phải khẩn trương thực hiện và tham mưu 

văn bản trả lời của Sở theo đúng thời hạn.  

2. Trách nhiệm thực hiện xin lỗi khi có hồ sơ trả kết quả giải quyết 

quá hạn 

2.1. Trường hợp hồ sơ TTHC bị trả kết quả giải quyết quá hạn do trình chậm, 

muộn thì đơn vị tham mưu trình hồ sơ TTHC chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo 

Sở, tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. 
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Trường hợp trình chậm, muộn do cơ quan phối hợp (trong tỉnh) có văn bản 

trả lời muộn, đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện TTHC có trách nhiệm 

tham mưu văn bản của Sở thông báo cho cơ quan phối hợp chậm muộn thực hiện 

việc xin lỗi. 

2.2. Trường hợp đã trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 

hồ sơ TTHC sớm hoặc đúng thời hạn, đúng cách thức, đúng quy trình nhưng 

không bảo đảm về chất lượng dẫn đến việc phải sửa đổi hoặc bổ sung các nội 

dung liên quan đến việc giải quyết TTHC, ảnh hưởng đến thời hạn trả kết quả giải 

quyết (có văn bản thẩm tra, yêu cầu sửa đổi, bổ sung…) thì đơn vị tham mưu 

trình hồ sơ TTHC chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, tham mưu cho Lãnh đạo 

Sở thực hiện việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. 

2.3. Trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC đã bảo đảm về chất lượng, trình 

sớm hoặc đúng thời hạn, đúng quy trình và cách thức trình; tuy nhiên hồ sơ TTHC 

cần thực hiện xin ý kiến theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định 

những nội dung Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định hoặc 

cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; hoặc phải lấy ý kiến các cơ quan Trung 

ương có liên quan theo quy định của pháp luật; dẫn đến việc xử lý quá hạn thì đơn 

vị được giao chủ trì tham mưu văn bản của Sở thông báo nêu rõ lý do chậm muộn 

gửi tới Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tham mưu chấm điểm thi đua cuối năm đối 

với đơn vị, cá nhân Thủ trưởng đơn vị thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bị chậm, 

muộn; tham mưu Lãnh đạo Sở kịp thời chỉ đạo, khắc phục. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (HĐN).         

 

GIÁM ĐỐC   

 
 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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