
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP 

 

        Cao Lộc, ngày       tháng  10  năm 2021 

 V/v báo cáo tình hình tổ chức và  

hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và  

  Trả kết quả giải quyết TTHC 
 
 

 

                           Kính gửi:  

                                           - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

                                           - Công an huyện; 

                                           - Bảo hiểm xã hội huyện; 

                                           - Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

                

Thực hiện Công văn số 4219/VP-TTPVHCC ngày ngày 04/10/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về  việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính. UBND huyện yêu cầu thủ trường các phòng, chuyên môn thuộc 

UBND huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

- Tình hình triển khai và cử nhân sự làm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của huyện; đánh giá hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả (kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, 

hạn chế); 

- Đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm vụ 

tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; 

- Tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê theo Phụ lục 2 kèm theo Công văn này 

(số liệu thống kê được tính từ ngày  01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021). 

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện chậm nhất trong ngày 06/10/2021.  

2. UBND các xã, thị trấn 

- Tình hình triển khai thành lập, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

các cấp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Đánh giá thực trạng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp mình. 

- Đánh giá hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả tại cấp mình (kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn 

tại, hạn chế); 



- Đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm vụ 

tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại cấp mình; 

- Tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê theo Phụ lục 3 kèm theo Công văn này 

(số liệu thống kê được tính từ ngày  01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021). 

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện trong ngày 06/10/2021.  

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động chung của Bộ phận tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện, xã theo Công văn số 4219/VP-TTPVHCC ngày ngày 

04/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn hoàn thành trước ngày 

07/10/2021. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ qua Văn 

phòng HĐND và UBND huyện (ông Hoàng Trung Hiếu, Công chức trưng tập 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 0972 225 819) để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP;                       
- Lưu: VT.NTT 

  

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 
 

 Hứa Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-05T08:22:20+0700


		2021-10-05T08:37:14+0700


		2021-10-05T08:37:14+0700


		2021-10-05T08:37:14+0700




