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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /UBND-VP 

Giao thực hiện Công văn số 

1311/VP-KSTTHCNC ngày 

13/9/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc hướng dẫn một số 

nhiệm vụ về kiểm soát TTHC 

 

                Cẩm Thủy, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

     - Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

     - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1311/VP-KSTTHCNC ngày 13/9/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính.  

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Đức Hùng có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

 1. Về công khai TTHC và công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang 

điện tử của đơn vị  

 Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Phòng Văn 

hóa – Thông tin huyện đặt các Banner trên trang thông tin điện tử của huyện và 

thực hiện liên kết theo địa chỉ tại mục 1.2 của công văn số 1311/VP-KSTTHCNC; 

đồng thời hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn đặt các Banner trên trang thông tin 

điện tử của các xã, thị trấn và thực hiện liên kết theo địa chỉ tại mục1.3 công văn số 

1311/VP-KSTTHC ngày 13/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. 

 2. Về báo cáo công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh 

kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa 

 - Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứu kỹ hướng dẫn tại mục 2 và 3 của công văn số 1311/VP-KSTTHCNC 

ngày 13/9/2021. 

 - Phần nội dung đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính: đề nghị Văn 

phòng HĐND và UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Bộ phận 

một cửa của đơn vị mình thực hiện việc đánh giá trên hệ thống phần mềm một cửa 

điện tử và trên Cổng dịch vụ công tỉnh (theo hướng dẫn tại Phụ lục II công văn số 

1311/VP-KSTTHCNC). 

 (Có công văn hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh kèm theo Công văn 

này). 
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 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung 

hướng dẫn của công văn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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