
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NC Đăk Hà, ngày     tháng     năm 2022 
V/v khắc phục tồn tại, hạn chế sau 

kiểm tra công tác cải cách hành chính 

6 tháng cuối năm 2022 
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

  Xét nội dung Báo cáo số 06/BC-ĐKT, ngày 18/11/2022 của Đoàn kiểm tra cải 

cách hành chính về báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối 

năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND 

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

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về 

duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022.  

Riêng UBND xã Hà Mòn và Ngọk Réo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn 

chế được nêu tại mục II, báo cáo số 06/BC-ĐKT, ngày 18/11/2022 của Đoàn kiểm tra cải 

cách hành chính (có Văn bản kèm theo). Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, khuyết điểm 

về UBND huyện (Qua phòng Nội vụ huyện) trước ngày 15/12/2022. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 

306/KH-UBND, ngày 24/12/2021; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc triển khai thực hiện ISO 

9001:2015 trên địa bàn huyện đúng theo quy định.  

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện cấp kinh phí thực hiện 

cải cách hành chính năm 2023 cho các xã, thị trấn đúng theo Đề án số 79/ĐA-UBND, 

ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

theo cơ chế Một cửa điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện 

Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo thực hiện được mục tiêu Đề án đã đề ra (nghiên 

cứu, đề xuất ưu tiên cấp đủ kinh phí cho UBND thị trấn Đăk Hà và một số xã có tỷ lệ 

phát sinh thủ tục hành chính cao như: Đăk Mar, Đăk La, Đăk Hring để triển khai thực 

hiện Đề án theo hình thức cuốn chiếu nhằm đạt được mục tiêu trong năm 2023 có ít nhất 

từ 01 đến 02 xã, thị trấn hoàn thiện Bộ phận Một cửa điện tử và đi vào hoạt động). 

4. Giao phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trong quá trình thực hiện; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện 

trước ngày 31/12/2022 để chỉ đạo. 

Yêu cầu các cơ quan, 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); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (tổng hợp); 

- LĐ VP, CV VP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hà Tiến 
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