
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  BA CHE Dc Ip  — Tr do — Hanh phIic  

sé1s3j  /UBND-VHTT Ba Ché, ngày 23 tháng 9 näm 2020 
V/v day nhanh cung cp dch vii 

cong trirc tuyên mcrc do 4 

KInh gui: 
- Các ccx quan chuyên mon thuc UBND huyn; 
- Trung tam Hành chInh công; 
- UBND các xã, thj trân. 

Thrc hin Cong van so 6421 IIJBND-XD6 ngày 18/9/2020 cüa UBND tinh 
ye day nhanh cung cap dich v cong trirc tuyên müc d 4. UBND huyn Ba Chê 
có kiên sau: 

1. ThU trung các ccx quan chuyên mOn có thU tuc hành chInh (TTHC), Giárn 
dôc Trung tam Hành chInh Cong huyn quan tarn: 

- Thirc hin rà soát TTHC cung irng djch vii cong trirc tuyên mirc d 4 the9 
Quyêt djnh I 625/QD-UBND ngáy 20/5/2020 cUa UBND tinh Quãng Ninh (Quyét 
djn/i 1625/QD-UBND du'çrc gt'ii kern). 

- Th?c hin rà soát các TTHC thuc thrn quyn giái quyêt dê dê xut bo 
sung các danh rnic djch vii cong trrc tuyên mUc d 4 dam báo cung cap tOi thiêu 
50% TTHC. 

Kêt qua thçrc hin gUi v phOng Van hóa và Thông tin huyn tOng hçrp truOc 
ngãy 0 1/10/2020. 

2. ChU tich UBND các xã, thj trân: ChU trI phôi hcp vUi Trung tarn Hânh 
chInh cong huyn thirc hin rà soát các TTHC thu*c  thâm quyên giãi quyêt dé dê 
xuât bô sung các danh miic djch vi1 cong trirc tuyên mUc dc 4 dam bão cung cap 
tOi thiêu 50% TTHC trên Cong djch vi cong cUa tinh và dê xuât trén cong djch vii 
cong quOc gia gUi ye phOng Van hóa vâ Thông tin huyn tOng hp truUc ngày 
01/10/2020. 

3. Giao phOng Van hóa và Thông tin huyn: ChU trI phi hçxp vUi các ccx quan 
lien quan, don dOe, huUng dan và tOng h9p kêt qua thirc hin, tham muu báo cáo 
trInh UBND huyn phê duyt dê báo cáo UBND tinh dUng thai gian quy djnh. 

UBND huyn Ba Ché yêu c.0 Thu truUng các ccx quan, don vi, ChU tjch 
UBND các xã, thi trân nghiêm tUe thirc 

Noi nhân: 
- Nhu kg (tlh); 
- Liiu:VT 
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