
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày         tháng 8 năm 2021 

 
V/v thực hiện chế độ báo cáo  

CCHC 9 tháng đầu năm 2021 
 

Kính gửi: 

      - Các phòng, cơ quan chuyên môn UBND huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoac̣h số 42/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện 

về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, trấn báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu 

năm 2021 như sau: 

1. Về nội dung báo cáo: Theo đề cương tại Văn bản số 26/HD-UBND ngày 

13/5/2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính và quy định chế 

độ báo cáo công tác cải cách hành chính Quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm. 

2. Về số liệu, thời gian báo cáo 

- Về số liệu: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 10/8/2021. 

- Về thời gian: Các phòng, cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn gửi 

báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) trước ngày 12/8/2021. 

Lưu ý: Các cơ quan báo cáo theo đúng đề cương Hướng dẫn; Phụ lục số 

02-H 1, Phụ lục 02-H 2 dành cho các cơ quan chuyên môn UBND huyện; Phụ lục 

số 03-H 1, Phụ lục 03-H2 đã đặt công thức chỉ cập nhật số liệu và lĩnh vực giải 

quyết TTHC. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.     

 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 
 Hứa Anh Tuấn 
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