
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  
  
 Số:               /UBND-TTHC 

 

  Đăk Hà, ngày      tháng      năm  
V/v đẩy mạnh cải cách TTHC 

và đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC 

 

                                

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đăk Hà. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3452/UBND-TTHCC ngày 14/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách TTHC và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn: thực hiện mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, máy móc 

phục vụ công tác tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn. Trước mắt 

nhanh chóng trang bị máy scan tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đảm 

bảo tối thiểu tại Bộ phận Một cửa có ít nhất 02 máy scan tốc độ cao để phục vụ cho 

việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện vào đầu tháng 12/2022. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo công chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa tiếp 

tục nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành 

chính; chấn chỉnh hành vi, thái độ gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ 

thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.  

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương để kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm đối với công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hà Tiến 
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