
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 287   /UBND-NC Tánh Linh, ngày  24 tháng 02 năm 2023   

V/v công khai thông tin
tiếp nhận, hướng dẫn, trả

lời các phản ánh, kiến
nghị của tổ chức, cá nhân
liên quan đến thực hiện

thủ tục hành chính

                         Kính gửi: 
  - Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện;
  - UBND các xã, thị trấn.
         

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 của UBND huyện
Tánh Linh về Phê duyệt nhân sự cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại UBND huyện Tánh Linh; Kế hoạch
số 117/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện về Thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021
và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tánh Linh.

Căn  cứ Quyết  định  số  1828/QĐ-UBND ngày  17/7/2019 của  Chủ  tịch
UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức làm đầu
mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết
định số 2679/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện về củng cố, kiện
toàn cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện;

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Công khai thông tin tên và chức vụ, số điện thoại cán bộ, công chức,

viên chức có thẩm quyền tiếp nhận,  hướng dẫn,  trả lời  phản ánh,  kiến nghị
liên quan đến thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền
giải quyết của đơn vị (có phụ lục kèm theo).

2. Đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức có tên tại khoản 1 Công văn
này nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng với các quy định hiện
hành về việc tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời cho người dân, tổ chức về thủ tục
hành chính đúng quy định.

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi tổng hợp việc thực
hiện; đồng thời, niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa huyện, Trang thông tin
điện tử huyện hiện để người dân, doanh nghiệp được biết.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND huyện;
- CVP. HĐND và UBND huyện;
- Bộ phận một cửa huyện;
- Lưu: VT, Sơn (       b).

CHỦ TỊCH

Giáp Hà Bắc


		2023-02-24T16:45:52+0700
	Việt Nam
	Giáp Hà Bắc<bacgh@tanhlinh.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-02-24T16:45:59+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh<tanhlinh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




