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KInh gài: 
- Các Ca quan chuyên mon thuc UBND huyn; 
- Cong an huyn, Bâo hiém xâ hi huyn, Chi nhánh VP 

DKDD huyn. 

Thirc hin Nghj djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü và 
Quyt djnh sO 1291/QD-TTg ngày 07/10/2019 cüa Thu tiió'ng ChInh phü. Trong 
thôi gian qua các ccc quan, dan vj dã chap hành t& vic c1r can b, cong churc, viên 
chirc dn thirc hin vic tiêp nhn, trã kêt qua 'ITHC ti Trung tam giao djch hành 
chInh "Met cüa" huyn; các thu tiic hành chInh &rçlc giãi quyt dung hn và truâc 
htn chim t l cao dam bão sçr hài lông cüa to chirc và cong dan trong giãi quyt 
thu tVc  hành chInh cUa các Ca quan hành chInh nba nuic cp huyn. Tuy nhiên qua 
theo dôi và can cü vào kêt qua lam vic cUa Doàn kim tra cOng v11 cüa tinh Nam 
Djnh ye câi each hãnh chInh, vic th?c hin mt so nhim vi1 tai Trung tam giao 
djch hành chInh "Met cira" huyn vn con mt so ton tai,  hn ché: mt s Ca quan, 
don vj chua thrc hin nghiêm chê d trirc tiêp nhtn và trã kêt qua TTHC tti Trung 
tam giao djch hành chInh "Met ci:ra" huyn; chua có s1r phi hçip trong vic hixàng 
dn thi& 1p h so, tiêp than  ho so TTHC; chua thu&ng xuyên rà soát, cp nht 
mâi Danh milc các TTHC thuc 1mb vrc giâi quyêt; con tInh trng can b, cong 
chirc nh.n giâi quyêt ho so ti phông lam vic không thông qua Trung tam giao 
djch hành chInh "Met ci:ra" huyn. 

Tir tInh hInh trên, d nâng cao cht lucmg, hiu qua hot dng cüa Trung tam 
giao djch hành chInh "Met  cua" huyn, UBND huyn yêu câu Thu trung các ca 
quan, don vj lien quan thirc hin t& mt s nhim vi sau: 

1. Don dc, nhc nh& can b, cong chüc dã thrçic phân cong tham gia tr11c 
tai Trung tam giao djch hành chInh "Met  cua" huyn nghiêm tüc chap hành theo 
Quy ch d ban hành. Trirc tip tip nhn, hu&ig dn h so TTHC cüa to chuc, cá 
nhân va nhp vào H thng phn mm mt cua din t1r cüa tinh, dng thôi huàng 
dan, bô sung, hoàn thin dOi vâi nhU'ng ho so chua dam bão yeu câu, tho'i gian 
thiyc hin tñ' ngày 06/12/2021; tang ci.thng cOng tac tuyên truyên, 4n dng, 
huóng dn cá nhan, t chirc thirc hin vic np ho so TTHC trên mOi tri.thng 
mng a müc d 3, 4 hoc qua djch vii Buu din và thirc hin nghiêm cac bin 
pháp phOng, chng djch Covid- 19 ti Trung tam giao djch hành chInh "Met cua" 
huyn. Tuyt di không sách nhiu, gay phin h cho các tO chüc, cá nhân khi 
dn giao djch ti Trung tam giao djch hành chjnh "Met cüa" huyn; tong hqp phi, 
l phi dã thu yà nôp yào ngan sach nba nuâc theo quy djnh. 
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2. Các Co quan chuyên mon thuc UBND huyn, Cong an huyn, Bâo him 
xã hi huyn, Chi nhánh VP DKDD huyn chju trách nhim thung xuyên râ soát 
các thU tic hành chInh, cp nht các thU tuc mi ban hành thuôc lTnh virc cUa don 
vi mInh va niêm yt cOng khai tai  Trung tam giao djch hành chInh "Met cUa" 
huyn. ChU dng phôi hçp vOi các co quan lien quan trong vic huàng dn cong 
dan thit 1p h so, tip nhn và hen trâ kt qua thU t11c hành chinh. Tt Ca CáC ThU 
tçic hành chInh khi tip nhn phâi có phiu Tip nhn và hen ngày trâ kt qua cho 
cong dan, Phiu kim soát qua trInh giãi quyêt ho so thU tic hành chInh và mt s 
ni dung khác theo quy djnh. 

3. Giao Van phông HDND&UBND huyn thumg xuyên don dc, kim tra, 
giám sat vic thirc hin ch d trirc, qua trInh giâi quyêt TTHC cUa can b, cong 
chUc, vién chirc các co quan có lien quan tai  Trung tam giao djch hành chInh "Mt 
ci'ra" huyn; djnh kS'  tng hçp báo cáo UBND huyn theo quy djnh. 

Yêu cu ThU truâng CáC co quan, don vj lien quan nghiêm tUe thirc hin 
ni dung Cong van nay. Trong qua trInh th%rc hin, nêu có khó khän vuàng mac, 
báo cáo kjp th?yi ye UBND huyn (qua Van phông HDND&UBND huyn tOng 
hqp) d chi 

Nc'i nhân:i 
- TT Huy üy, HDND, UBND huyn; 
- Nhu trén; 
- Cng TTDT huyn; 
-Luu:VT. 
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