
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

 Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đông Hòa, ngày         tháng  6  năm 2021 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, triển khai cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC và thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử quý 2 

năm 2021 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 923/UBND-NC ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh v/v 

báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 

UBND thị xã Đông Hòa báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa 

bàn thị xã như sau: 

1. Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hành vi 

hành chính: Theo mẫu II.05a/VPCP/KSTT (đính kèm).  

2. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Theo mẫu II.06b/VPCP/KSTT (đính 

kèm).   

3. Số lượng TTHC, kết quả thực hiện “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa: Theo 

mẫu II.07b/VPCP/KSTT (đính kèm).  

4. Tình hình triển khai TTHC trên môi trường điện tử: Theo mẫu 

II.08/VPCP/KSTT (đính kèm). 

UBND thị xã Đông Hòa báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính); 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT. UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Chánh, PCVP; 

- Lưu: VT, Tr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh  
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