
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
       

Số:         /UBND-VP 
 

V/v báo cáo thủ tục hành chính vướng 

mắc để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh 

giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện 

thực hiện thủ tục hành chính năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Nghi Xuân, ngày 21 tháng 02 năm 2020 

  

   
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2020. 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch và đảm bảo tính hiệu quả trong rà soát, 

đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2020 trên địa 

bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào 

các TTHC thuộc thẩm quyền cấp mình, chỉ đạo rà soát, lập danh mục các TTHC 

có vướng mắc (do các văn bản căn cứ pháp lý hết hiệu lực, có thành phần hồ sơ 

phức tạp, chồng chéo, thời hạn giải quyết dài,...) cần đưa vào rà soát, đơn giản 

hóa TTHC trong năm 2020 (theo Phụ lục đính kèm) gửi về UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND-UBND huyện) trƣớc ngày 26/02/2020 để tổng hợp, xây dựng 

Kế hoạch triển khai trên địa bàn.  

Đây là nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số xác định cải 

cách hành chính hàng năm, yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc 

và có kết quả báo cáo theo quy định. Sau thời hạn trên, đơn vị, địa phương nào 

không có báo cáo gửi về UBND huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

   

  

 

Hồ Văn Chƣơng 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Phụ lục 
 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

STT 
TÊN/ NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC 

CƠ QUAN  

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẨU HOÀN THÀNH 

I Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành (ví dụ: Tài nguyên - Môi trƣờng, Tƣ pháp, Lao động - TB&XH,...) 

1 Thủ tục...      

n Thủ tục...      

II Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành (ví dụ: Tài nguyên - Môi trƣờng, Tƣ pháp, Lao động - TB&XH,...) 

1 Thủ tục...      

2 Thủ tục...      

3 Thủ tục...      

n Thủ tục...      

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

-…………. 

- Lưu:…. 

 

 …….., ngày…….tháng 02 năm 2020 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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