
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:        /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 89/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trùng Khánh, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

  Kính gửi: 

           - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện Công văn số 41/UBND-VX ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/2022/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (UBND) yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND đến đội 

ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

bằng các hình thức phù hợp, đăng tải trên Website, Trang TTĐT của đơn vị. 

2. Các cơ quan đơn vị thực hiện Thủ tục hành chính (TTHC) có hoạt động thu 

lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC có trách nhiệm thực hiện 

giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh khi tổ 

chức cá nhân thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến trên môi trường 

mạng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND.  

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, quán triệt đến các cán bộ, công chức được 

giao giải quyết thủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện tiếp nhận 100%  hồ sơ thủ 

tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông qua Hệ thống VNPT-Igate. 

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, 

VNPT Trùng Khánh đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên, đồng thời tổng hợp 

các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm Hệ thống VNPT-iGate, chủ 

động phối hợp với VNPT Cao Bằng để xử lý các lỗi trong quá trình thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HĐND tỉnh; UBND tỉnh (b/c); 

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT; Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
                                                                                                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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