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THÔNG BÁO 

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hà Trung và UBND cấp xã 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.  

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, 

cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Sau khi rà soát, UBND huyện Hà 

Trung thông báo cắt giảm thời gian giải quyết như sau: 

  1. Cắt giảm 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện của lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

  2. Cấp xã cắt giảm 295 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã. 

 Yêu cầu Bộ phận một cửa huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với cán 

bộ quản trị mạng của huyện (đ/c Đông – ĐT: 0858010106 để thực hiện cắt giảm 

thời gian giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. 

       Thời điểm thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ ngày 

19/5/2022. 

UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị biết và 

thực hiện. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đăng tải Thông 

báo này trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện niêm yết công khai để thực hiện theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                       KT. CHỦ TỊCH 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 

- Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, VP.               

                  Hoàng Văn Long 
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