
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 602/UBND-TH 
 

V/v rà soát, chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết cấp huyện, cấp xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

 
 

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

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1416/VP-THNV ngày 10/6/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 28/01/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành tổ chức rà soát, chuẩn 
hóa danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện, cấp xã; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh/cấp huyện đảm bảo 
tính chính xác tên TTHC, mã số TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Thời gian Thực 

hiện và hoàn thành gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 24/6/2022 
(kèm theo file dữ liệu điện tử vào địa chỉ mail tttracu@travinh.gov.vn) để tổng hợp.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công văn này, các 

cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ so với thời gian quy định  
thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 

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

 
 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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