
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1046/UBND-VP 

V/v góp ý Dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung 

tâm Hành chính công huyện 

Hương Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm Xã hội huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn - Đức Thọ; 

- Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh Hương 

Sơn - Đức Thọ; 

- Điện lực Hương Sơn. 

   
 

 

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết 

định số 382/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công huyện Hương Sơn. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có nhiều quy 

định mới liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực 

hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. 

Nhằm kịp thời bổ sung các quy định mới cho phù hợp, Ủy ban nhân dân 

huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công 

huyện thay thế cho Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện (có dự thảo quyết định gửi kèm theo). 

Để hoàn thiện, ban hành Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn 

vị có tên trên nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện; các ý kiến 

góp ý gửi về Văn phòng HĐND - UBND huyện trước ngày 17/8/2022; sau thời 

gian này đơn vị nào không có ý kiến góp ý xem như đồng ý với dự thảo. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nội dung trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng; các PVP; 

- Lưu TT. 
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Hồ Thái Sơn   


