
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1132/UBND-TH 

V/v thực hiện kết luận của  

Đoàn Kiểm tra liên ngành về công 

tác cải cách hành chính năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                   

Thực hiện Thông báo số 547/TB-ĐKT ngày 05/10/2022 của Đoàn Kiểm tra 

liên ngành tỉnh Trà Vinh về ý kiến kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành về công 
tác cải cách hành chính năm 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khắc 
phục những mặt chưa được và triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm 

tra đã nêu trong Thông báo theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, 
địa phương. 

2. Báo cáo kết quả khắc phục những mặt chưa được và kiến nghị của Đoàn 

Kiểm tra (các cơ quan, đơn vị nêu ở mục “2. Những mặt chưa được) về Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 28/10/2022 để tổng hợp 
báo cáo về trên theo quy định.  

3. Ngoài các nội dung báo cáo khắc phục theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, 
các cơ quan, đơn vị nêu thêm: 

- Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nguyên nhân không có phát 

sinh hồ sơ hoặc tỷ lệ hồ sơ phát sinh thấp (chưa đạt tỷ lệ quy định), kế hoạch thực 
hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến theo quy định. 

- Tình hình triển khai thực hiện ISO điện tử (có áp dụng chưa? Nếu chưa áp 

dụng nêu rõ nguyên nhân, thời gian dự kiến áp dụng ISO điện tử). 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn quan tâm thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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