
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

            HUYỆN MỸ LỘC 

        

      Số:              /UBND-VP 
V/v tổ chức đánh giá việc giải quyết 

 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

 một cửa liên thông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Mỹ Lộc, ngày           tháng 11 năm 2022 

                                   

                                       Kính gửi:  

  - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.        

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 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, để thực hiện đánh giá việc giải 

quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; Công văn số 27/UBND-VP11 ngày 24/7/2020 của 

UBND tỉnh về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông.  

Để thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, UBND 

huyện yêu cầu các phòng chuyên môn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các công việc sau: 

1. Các phòng chuyên môn của huyện tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện. 

2. Các xã, thị trấn tổ chức đánh giá tại Bộ phận Một cửa của xã, thị trấn. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện (trừ phòng 

Y tế), UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo (kèm theo phụ lục đính kèm) gửi về 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 12/11/2022 để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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