
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC                    Kon Rẫy, ngày       tháng       năm  

V/v rà soát, thống kê, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1565/VP-TTHCC ngày 24/3/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp rà soát, thống kê, đơn giản hóa TTHC nội 

bộ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo cán bộ, 

công chức tiến hành rà soát, thống kê, đối soát giữa Danh mục thủ tục hành chính 

nội bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cung cấp (Phụ lục số 2) và Danh mục 94 

thủ tục hành chính nội bộ được các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê 

(Phụ lục số 1). Trường hợp có các TTHC nội bộ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách 

còn thiếu thì bổ sung. 

 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê Danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực (kèm theo biểu mẫu) hoàn thành gửi về 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 27/3/2023 để 

tổng hợp. Các đơn vị, địa phương gửi trước báo cáo file mềm qua địa chỉ mail: 

alnuk.kry@kontum.gov.vn hoạc lenuk04@gmail.com). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc tiển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:            

- Như trên (để t/hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                             

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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