
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

Số:849 /UBND-NC                          Tam Bình, ngày 16  tháng 6  năm 2017 

V/v công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện 

 
                                  

                                      Kính gửi:  

                                                   - Trưởng ban Tiếp công dân huyện;       

                                                   - Chánh Thanh tra huyện; 

                                                   - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.                 

 

Thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-UBND, ngày 07/6/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các Ban, Ngành cấp huyện 

thuộc lĩnh vực về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 

và phòng chống tham nhũng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng Ban tiếp công dân huyện, Chánh Thanh tra huyện tổ chức thực hiện 

đúng, đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện, được công bố kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND, ngày 

07/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, niêm yết công khai đầy đủ 

danh mục, nội dung các thủ tục hành chính tại Trụ sở làm việc. 

2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo cán bộ chuyên môn công khai 

bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.   

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                              

- CT, PCT. UBND huyện;  

- Các Phó Chánh Văn phòng; 

- Thủ trưởng các ngành trực thuộc  

UBND huyện (để biết); 

- CT.UBND các xã- thị trấn (để biết); 

- QTM Văn phòng (để cập nhật); 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
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