
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số:       /UBND-VP 

V/v báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông Quí I năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Điệp, ngày       tháng  3 năm 2022 

 

  

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 227/VPUBND-VP7 ngày 25/02/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí I năm 2022. UBND thành phố yêu cầu các 

phòng, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quí I năm 2022 

theo nội dung hướng dẫn tại Điều 10, Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 

21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành việc đăng nhập số liệu báo cáo 

trên hệ thống báo cáo Chính phủ và gửi Báo cáo (bản ký số) về Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố vào ngày 16/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (số liệu 

báo cáo tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/3/2021, mẫu theo phụ lục 01 đính 

kèm). Về số liệu báo cáo tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các 

phòng, đơn vị, UBND các phường, xã đồng thời gửi về Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố để tổng hợp báo cáo. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố hướng dẫn UBND các 

phường, xã nhập số liệu báo cáo trên hệ thống báo cáo Chính phủ. (Đầu mối liên 

hệ phối hợp: Đồng chí Đỗ Tiến Thành, cán bộ phụ trách CNTT thuộc Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố, Số điện thoại: 0943.961.135). 

2. Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông Quí I năm 2022 theo quy định tại Chương V Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 



định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng 

dẫn của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 590/VP-UBND ngày 20/8/2019. 

Báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và UBND thành phố trước ngày 16/3/2022./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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