
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v công bố danh mục thủ tục 

hành chính thay thế, bị thay thế 

trong lĩnh vực tiếp công dân, xử 

lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Thanh tra tỉnh Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Uyên, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế 

trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Thanh tra tỉnh Lai Châu. 

 Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các thủ tục hành 

chính, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị , Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 650/QĐ-

UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu đảm bảo các nội dung; chỉ 

đạo bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện công khai  

danh mục thủ tục theo quy định.  

 (Có Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 gửi kèm) 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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