
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NV 
V/v khắc phục tồn tại, hạn chế, kiến 

nghị theo Thông báo số 09/TB-TCT của 

Tổ công tác kiểm tra công vụ tỉnh  

 

Xuân Trường, ngày     tháng 12 năm 2021 

  Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

   - Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Ngày 30/11/2021, UBND huyện nhận được Thông báo số 09/TB-TCT ngày  

30/11/2021 của Tổ công tác kiểm tra công vụ tỉnh Nam Định v/v thông báo kết quả 

kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, văn hóa công vụ và thực hiện các quy định 

liên quan đến tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của UBND huyện Xuân Trường và 

một số xã, thị trấn thuộc UBND huyện Xuân Trường. Theo đó, Tổ công tác đã chỉ ra 

những hạn chế, tồn tại và kiến nghị thực hiện một số nội dung cụ thể nêu trong Thông 

báo 09/TB-TCT gửi kèm Công văn này. 

 Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị đề xuất nêu trong Thông báo 

của Tổ công tác; báo cáo bằng văn bản về tiến độ khắc phục các nội dung gửi Phòng 

Nội vụ huyện tổng hợp trước ngày 25/12/2021. 

 2. Giao phòng Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Tổ công tác đúng thời gian quy định. 

 3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được kiểm tra, chủ động rà soát, khắc 

phục những hạn chế, tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, văn hóa công vụ và 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo thẩm quyền. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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