
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÙ LAO DUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /UBND-VP 
 

Cù Lao Dung, ngày       tháng 02 năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện công 

khai thủ tục hành chính và tiến độ 

giải quyết thủ tục hành chính. 

  

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành huyện; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

                                              huyện Cù Lao Dung. 
 

Thực hiện Công văn số 227/UBND-TTHC ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường thực hiện công khai thủ tục hành chính và tiến 

độ giải quyết thủ tục hành chính. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 - Chỉ đạo công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị 

quan tâm, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ 

tịch UBND tỉnh; khẩn trương phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, cập nhật công 

bố, công khai các quy định thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; thời gian thực 

hiện từ nay đến hết ngày 15/02/2022, trước mắt nhằm phục vụ công tác chấm điểm 

chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021. Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục 

hành chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải xem đây là nhiệm vụ thường 

xuyên trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo việc cập nhật công 

khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo công chức thường xuyên kiểm tra, công khai đầy đủ, kịp thời tiến độ 

xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

và phạm vi quản lý trên Hệ thống thông tin một cửa của đơn vị; hạn chế tối đa việc 

xử lý và kết thúc hồ sơ trễ hạn trên Phần mềm Một cửa điện tử.  

 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với cơ quan có liên quan theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra kịp thời tình trạng cập nhật công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên 

Hệ thống thông tin một cửa của các cơ quan, đơn vị, định kỳ tổng hợp báo cáo 

UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- PCT.LMĐ; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- BPMC; 

- Lưu: VT, NC. 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                                  Lê Minh Đương 
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