UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1935 /VPUB-KSTT

Hà Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2022

V/v thực hiện công khai
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Thanh tra tỉnh

Kính gửi:
- Thanh tra tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 11/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐUBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp
công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Thanh tra tỉnh.
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND
tỉnh đề nghị:
1. Thanh tra tỉnh
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn vào Cổng dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn) lấy nội dung các thủ tục hành chính để thực hiện công
khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.
- Thực hiện điều chỉnh, cập nhật các thủ tục hành chính của 3 cấp (cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh
(https://dichvucong.hanam.gov.vn)
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo bộ phận chuyên môn vào Cổng dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn) lấy nội dung các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã để
thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện và tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (đối với TTHC cấp huyện); đồng thời chỉ đạo
UBND cấp xã thực hiện niêm yết, công khai tại Bộ phận một cửa cấp xã (đối với
TTHC cấp xã)
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng
Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- VPUB: LĐVP, KSTT,TTPVHCC;
- Lưu: VT, KSTT(Q).
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