
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP Đình Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

V/v báo cáo tình hình, kết 

 quả triển khai thực hiện  

Quyết địnhsố 1291/QĐ-TTg 

 

 
 

       Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 215/VP-TTPVHCC ngày 17/01/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc báo cáo tình hình kết quả triển khai 

thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Đình Lập đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả triển khai, 

thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ (theo đề cương đính kèm). Thời gian lấy số liệu báo cáo: từ 

ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2021. 

2. UBND các xã, thị trấn báo cáo cụ thể việc bố trí nơi làm việc, điều 

kiện vật chất tại Bộ phận Một cửa cấp xã; các khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất kiến nghị; việc chỉ đạo cấp xã, thị trấn bố trí nơi làm việc tại Bộ phận 

Một cửa cấp xã...; đánh giá chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận Một cửa cấp xã, thị trấn đối với các cơ quan trung ương được tổ 

chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. 

Báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 15h00 ngày 

19/01/2022.  

UBND huyện đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển 

khai thực hiện theo đúng thời hạn quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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