SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 05/4/2022
UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

cQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc

S& 5 /GM-UBND

Ba Chê, ngày 05 tháng 4 nám 2022
GIAY MO!

Thirc hin Giy miii s 343/GM-UBND ngày 05/4/2022 cüa UBND tinh.
U ban nhân dan huyn trân tr9ng kInh mi các dai biu di Hi nghj tp hu.n
tIc hin co chê mt cira, mt ci.'ra lien thông, cung c.p djch vi.1 cong trrc tuyn,
so hoá ho so, két qua giãi quyêt thu tVc hành chInh, ciii th nhu sau:
1. Thô'i gian: Tü 08h00', ngày 07/4/2022 (Thir 5).
2. Bla dim, thành phn mô'i:
2.1. Dim cd tinh tgi H5i truàng A, Trung tam t chic Hç3i nghi tinh:
- Giárn dc, can b ph trách cong tác kim soát TTHC Trung tam Hành
chInh cong huyn;
- Can b ph trách linh vJrc Tu pháp phông Tu pháp huyn.
2.2. Dim ccu huyn tgi Phông hpp king 3, Try sà HDND và UBND huyn:
- D/c Dinh Thj V - Phó Chii tjch Thuông trrc UBND huyn (kInh mài dy',
chi tn diem cáu huyn);
- Can b phii trách theo dôi cOng tác Kim soát thu tiic hành chInh ciia cac
co quan, don vj: T chüc - Ni v, Cong an huyn, Tu pháp, Van hoá và TT,
Kinh t và HT, Tài nguyen vã MT, Van phông Dang k quyn sir ding dat, Van
phông HDND và UBND huyn;
- Cong chirc, viên chirc, nhân viên: phii trách cOng tác CHCC thuc Co quan
T chüc - Nti vi huyn; ph trách Cong ngh thông tin thuc: Van hoá và TT,
Van phOng HDND và UBND, Trung tam Hành chInh công;
- Länh dao, cOng chüc theo dOi 1mb virc tu pháp cüa UBND the xã, thj trn.

3. Uy ban nhân dan huyn giao:
- Giao Trung tam I-Iành chInh cOng huyn chü tn, phi hçip vi Co quan To
chirc - Ni vi huyn, Van hoá và TT, Tu pháp tham rnuu chuân bj 2 kiên tham
gia cua huyn; tip nhn tài lieu lien quan phic vii Hi nghj (néu co).
- Van phông HDND và UBND huyn chun bj phông hpp, các diu kin kt
ni trrc tuyn. DOn dê,c các Co quan, don vj thirc hien ni dung duoc giao phiic
v1i Hi nghj.
- Các dai biu tham dr theo dung thành phn; chü dng chu.n bj may vi tInh
xách tay và tài khoãn trên nn tang trao di dnb danh din tü cüa Cong djch v11

2
cong qu& gia theo K ho.ch s 107/KH-UBND ngày 04/3/2022 cüa UBND tinh
(co g'ci kern theo). Thirc hin nghiêm tic các quy djnh v phông, chông djch
Covid-19.
Thra 1nh UBND huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân trQng
kinh mñ các dai biu tói di,r Hi nghj dung thai gian và thành phân./.
Nuinhin:
- Nhir thành phân mäi;
- D/c CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- VO, Vi, V2, CV-NVVP (T/h);
- Ltru: VT.
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