
UYBAN NHAN DAN 
TH1XACU'ALO 
So: /UBND-VP 

V/v nâng cao chi s phát triên 
Chinh phO diên tü Viêt Nam theo 

dánh giá cüa Lien Hp Quôc 

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIiA VIi'f NAM 
Dc 1p - Ti.y do - Hmnh pluic 
Ci'a Lô, ngày tháng 8 náin 2020 

KInh gfri: 
- Các phông chuyên mon thuc UBND thj x; 

Chi nhánh Van phông DK dat dai Cra Lô; 
Chi cuc Thuê khu vuc Bäc Vinh; 

- Bu'u diên thi xâ Cira LO; 
- UBNDcácphuè'ng. 

Thrc hiên ' kin chi do ciia UBND tinh tai  COng van s 5413/UBND-KSTT 
ngáy 14/8/2020 v/v nâng cao chi sO phát triên ChInh phü dien tr Viet  Nam theo dánh giá 
cüa Lien HiCp  quOc. UBND th1 xã giao: 

Các phông, ban, don vj chuyên mOn, UBND các phuè'ng tiêp ti,ic day minh giái 
quyt thu tc hành chInh trên mOi tnthng dien  tir, thirc hien  djch vii cOng tnjc tuyn; tham 
muu UBND th xâ thrc hin các nei dung: 

- Lira chn, dê xuât cung cap frên mOi trung dien  tr cáo thu tiic hành chinh CO 
nhu câu Rn, lien quan den nhiêu hoat dOng cña ngui d.n, doanh nghiep,  sO hOa ho so', 
kêt qua giãi quyt, nâng cao cht hro'ng dlch  vu theo quy dinh cfia Nghi dinh 
45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cOa Chmnh phii và theo tinh than chi dao cüa Chinh phü 
tai Nghi quyt s 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, Nghj quyêt s 02/NQ-CP ngày 
01/01/2020, Ngh Quyt s 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, nhât là các dich vij cOng tnrc 
tuyên uu tiên tai Quyët djnh sO 411/QD-TTgngày 24/3/2020 cüa TTCP "nhát là các thu 
tic thuc các huh vrc dãng k kha/ s/nh, cap bàn sao van bang, chthig chi tf, s gôc, 
dang lç,i t/u chap OSD dat, íà/ san gän lien vó'/ dat, thay do! ni dung the cli&p cia clang 
k,,, xOci nO! dung the chap, clang k,j ho k/nh doanh, cop GcN tlnh trang hOn n/iOn, ...) 

- Thrc hien  nghiem tue viec  cp nht ho so' tiêp nhn trên h thông met cira diCn  tu dé 
theo dOi, phOi hcp Van phOng HDND-UBND (qua die Pham Ba Hiêu), VNPT NghC An dê 
câu tnic cc quy trinh thijc hien  TTHC cOn lieu  lçrc và dóng cáo TTHC không con sà dçing 
trên h thông met  c1ra  dien  t1r. 

- Tang cu'è'ng thijc hien viec tiêp nhn trá kêt qua hO so' qua djch vçi bu'u chinh 
cOng Ich./. 

[\To'j Il/UI/i,' 

- Nhu Iron: 
- VP UBND tinh (PhOng KSTTHC); 
- Chu Lch. các Phó CT UBND Thi xii; 
- Các phông, ban. don vi liOn quan; 
- Trung tmni VHTT và TT th xii; 
- Lu'u 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU '.E'4C11 

VO Van Thing 
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