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THÔNG BÁO 

Thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính 

 

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, 

tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch với các cơ quan 

hành chính nhà nước, UBND huyện thông báo: 

1. Thực hiện cơ chế một cửa đối với 13 thủ tục hành chính (TTHC) 

thuộc 04 lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Đấu thầu, Quản lý 

công sản (Chi tiết theo danh mục gửi kèm) thời gian bắt đầu từ ngày 01/7/2022. 

2. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Cách thức, thời gian tiếp nhận, xử lý và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình nội bộ 

gửi kèm. Đơn vị được giao chủ trì hoặc trực tiếp thẩm định, giải quyết TTHC 

sau khi tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định, giải quyết theo đúng quy trình 

nội bộ ban hành. Việc giải quyết, thẩm định TTHC phải đảm bảo chất lượng, 

thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng TTHC. 

3. Giao Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện chọn, cử cán bộ có kinh 

nghiệm, trình độ chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định. 

UBND huyện thông báo để các tổ chức/cá nhân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn huyện; 

- Trung tâm Văn hóa,Thể thao và truyền thanh huyện; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Chủ đầu tư; 

- Lưu VT. 

    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Tạ Ngọc Huế 
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