
UY BAN NHAN DAN 
THXA CLALO  

S& /UBND-VP 
V/v tang cumg rà soát thông ké 

các thi tiic hành chInh 

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hinh phiic 

Ci'ra Lô, ngày tháng5 nárn 2020 

Kinhgiri: 
- Các phông chuyên mon tnrc thuc UBND th xã; 
- Chi nhánh Van phông DK dat dai; 
- Trung tam VH TT vâ Truyên thông th xã; 
- UBND các phing. 

UBND thj xa d ban hành cong van s 107/UBND-VP ngày 17/02/2020 v 

vic rà soát danh giá, cong khai TTHC näm 2020; Cong van s 256/IJBND-VP ngây 

19/3/2020 v vic don dbc thng ké các TTHC d theo dôi, niêm yt cong khai theo 

quy djnh, nhArn cap nht các TTHC con hiu 1irc, dua ra khôi b TTHC nhUng 

TTHC dã h& hiu 1irc, hoàn chinh bô TTHC dé thrc hin và niêrn y&, cong khai 

theo quy djnh,... Tuy nhiên, dn nay mai chi có môt s phông có báo cáo gCri v Van 

phông HDND-UBND d tng hcip (nhu': Phông LDTBXH, QLDT, Nt5i vy, Y tê) mt 

s phOng ban, dan vj chua thijc hin, chira cô báo cáo v UBND th xa. 

UBND thj xa yêu cu các phông, don vj, UBND các phurong thiyc hin ni 

dung sau: 

- Tip tic thc hin các nôi  dung ducc clii dao tai Cong van s 256/UBND-

VP ngày 19/3/2020 v vic don d,c thng kê các TTHC d theo dOi, niêm yt cong 

khai theo quy dinh. 

- Can cü vào các Quyt dinh cong b thu tiic hành chinh hoc Quyt dmh cong 

b danh rnic thu ti,ic hành chInh cüa cp có th.m quyn d ti&i hành rà soát thng kê 

các thu tc hành chInh thuc thm quyn giãi quyt, lTnh virc phçi trách d thrc hin 

và niêm y& cong khai theo quy djnh (ihz tyc hành chmnh thu5c thdm quyn cia th/ 

xã, cia UBND cácphzthng). 

- Lp danh mic kern theo b thu tue liành chInh thuc thm quyn giái quyêt 

cüa thi xã, cüa UBND các phithng g1ri v Van phông HDND-UBND thi xA d tng 

hcrp theo dOi, Cong khai tai Bô phn Môt  cüa- UBND thi xã di vâi the thu tue hành 

chmnh thuc thrn quyn giái quyt cüa thj xâ; UBND các phi.thng cong khai ti B 

phn Mt ci'ra UBND phixmg di v&i thu tc hành chinh thuc thm quyn giãi 
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quyt cüa các phi.thng. Dng th&i gui Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông 

d Cong khai trên Cng thông tin din tir cüa thi xà. 

Báo cáo v UBND th4 xã qua (Van phông HDND-UBND thi xã gui file s vào 

dja chi email: Vanphongubndcualogmail.com) frwóc ngày 30/5/2020. 

Yêu cu Thu tnthng các phông, ban, cicin v lien quan, Chü tch UBND các 

phtrông nghiêm tüc trin khai thirc hiên. Qua trinh thirc hin nu có virrng mc báo 

cáo v UBND thi xà (qua Van phông HDND-UBND thi xã) dé di.rcic hi.rOng dan. 

Thu tnthng phông, ban, dcm v, Chñ tjch UBND phtthng nào không trin khai thc 

hin phái chiu trách nhiêm tnróc Chñ tjch UBND thj xã./. 

Noinhin: 
- Nhii trên; 
- Chü tich,  các PCT TJBND Thi xã; 
-Luu:VT. 

Doãn Tin Dung 



Danh myc các Quyt d!nh  cong b TTHC cüa UBND tinh di vói dc TTHC thuc thãrn quyên Cap huyn- xä 

TT S, k hiu Don v tham mtru 
S TTHC dLrQrc cong b 

Tinh Huyn XA 
I  PhôngNi vy  

1 272/QD-UBND ngày 18/01/2016 Si Ni vii 62 36 12 

II  Phông  Kinh t  

1 5772/QD-UBND ngày 29/11/2017 
So Nông nghip và Phát 
trinnôngthôn 

25 20 5 

2 5 103/QD-UBND ngày 19/11/2018 Sâ Cong Thuong 96 15 0 

Thay th cho các QD 4356/QD-UBND 

3 3465/QD-UBND ngày 04/9/20 19 
So,  Nông nghip và Phát 
triên nông thôn 

109 18 5 
ngày 29/9/2018; 5395/QD-UBND ngày 
6/12/20 18; 5630/QD-UBND ngày 
2 1/12/2018) 

Phông Tài nguyen MOi trirông, CN VP 
 BK dt dai 

1 
5632/QD-UBND ngày 21/12/2018 (cong b 
TTHC dt dai cp huyn 

Sâ Tài nguyen và Môi 
trii&ng 

0 4 0 

2 
563 1/QD-UBND ngày 21/12/20 18 (cong M 
Danh muc TTHC dt dai cp huyn) 

Sv Tâi nguyen và Môi 
tnthng 

0 23 1 

3 1205/QD-UBND ngây 17/4/2020 
Sâ Tài nguyen và Môi 
trithng 

17 2 2 
Thay th QD 5396/QD-UBND ngày 
06/12/20 18 

IV  Phôn Van hóa thông tin  

1 5291/QD-UBND ngày 30/11/2018 
Sâ Thông tin và Truyên 
thông  

37 6 0 

2 4549/QD-UBND ngày 05/11/2019 Sâ VT-ITT 101 18 5 
Thay cho QD 43/QD-UBND ngay 
05/01/2019 

V  Phông  Lao dQng TBXII  

1 3784/QD-UBND ngày 26/9/2019 
Sâ Lao dng, Thuong biiih 
và XA hi 

86 14 8 
Thay th Quy& dinh s6 65 19/QD-UBND 
ngày 20/12/2016. 



Thayth QD 2009 và 410 

Thay th Quyt djnh s 3900/QD-IJBND 
nay 24/8/20 17. 

Thay th cho Qf) 3488/QD-UBND ngày 
09/8 

(Bj bâi bô 03 TTHC cp huyn (s 
01,02,03)  
BAi bô 6 TTHC tai Quyt dinh s 
4912/QD-UBND này 05/11/2018) 

Thay th Quy& dinh: s 3702/QD-UBND 
ngày 21/8/2015; S6 5381/QD-JJBND 
ngáy 20/11/2015; s6 3249/QD-UBND 
ngày 06/7/20 16; s6 128/QD-UBND ngày 
10/01/2017 
Cong bô danh mic và quy trinh thc hin 
lien thông các thu tiic hành chinh: Däng 
k khai tCr, xóa dang k thuting trü, huOng 

A . che dQ tu tuat/ho lrçl chi phi mai 
tãng/huOng mai tang phi trén d:a  ban thth 
Ngh An  

Thay th QD 5143 ngày 30/10/2017 

Hay 3 TTHC cüa QD3199 

VI Phông Tài chInh k hoch 

2320/QD-UBND ngày 2 1/6/2019 SKFIDT 132 22 0 

2 3956/QD-UBND ngày 02/10/2019 STàichinh 14 8 0 

VII  Phông  Quãn I do thj  

1 4087/QD-UBND ngày 06/9/2017 SXâydirng 0 18 0 

2 4568/QD-UBND ngày 05/11/2019 Sâ GTVT 117 15 9 

VIII  Phông  V t  

1 4912/QD-UBND ngày 05/11/2018 So Yt 108 6 4 

2 2656/QD-UBND ngày 15/7/20 19 so y 1 0 

Ix  Phông  Tir  pháp  

1078/QD-UBND ngãy 08/4/2019 SOTupháp 148 34 39 

x  

QD 247/QD-UBND ngây 22/01/2020 

PhôngGiáodycdàoto  

SO Tu pháp 0 U I 

1 3 199/QD-UBND ngày 16/8/20 19 SO Giáo duc và Dâo tao 53 0 5 

2 

XI 

4605/QD-UBND ngày 08/11/2019 

Thanh tra thi xã 

SO Giáo dtc và Dào tao -1 -T, 0 
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