ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 996/UBND-HC

Hồng Ngự, ngày13 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh công tác
KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021
trên địa bàn Huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 32/UBND-KSTTHC ngày 12 tháng 7 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chấn chỉnh sau kiểm tra công tác
KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn nghiên cứu những hạn chế, sai sót được nêu tại Phụ lục kèm theo
Công văn số 32/UBND-KSTTHC ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Tỉnh (đính kèm văn bản), đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị,
địa phương để tránh lặp lại những lỗi tương tự; báo cáo tình hình triển khai thực
hiện về Văn phòng HĐND và UBND Huyện trước ngày 23 tháng 7 năm 2021.
2. Thủ trưởng các đơn vị: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng
chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn,
nghiệp vụ cho công chức cấp xã, tránh lặp lại những lỗi tương tự.
3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp đơn vị liên quan thường
xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung tại các
Quyết định công bố của Chủ tịch UBND Tỉnh vào Phần mềm một cửa điện tử;
tiếp tục khắc phục và hỗ trợ xử lý nhanh các lỗi phát sinh trên phần mềm một
cửa điện tử.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện và Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này. Giao Văn
phòng HĐND và UBND Huyện theo dõi việc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT UBND Huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện;
- Lưu: VT.
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