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Tam Dương, ngày       tháng  9  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng: Tư pháp, Văn hoá &Thông tin; 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-CT ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng 

thực được sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp (gửi đính kèm Quyết 

định số 2272/QĐ-CT), Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Tư pháp huyện thực hiện cập nhật, rà soát, niêm yết, công khai thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2272/QĐ-CT (nêu trên) theo quy đinh. 

2. UBND các xã, thị trấn thực hiện cập nhật, rà soát, niêm yết, công khai thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2272/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc (nêu trên) theo quy định. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện rà soát, cập nhật công khai thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

công bố được nêu tại văn bản này trên Cổng Thông tin điện tử huyện. 

4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện hướng dẫn, niêm yết, 

công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

theo quy định. 

5. Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ 

huyện kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành 

chính theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & PCT UBND huyện; 

- CVP huyện; 

- PVP (ô Lân); 

- Ông Cường (VP); 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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