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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
năm 2019 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020
Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính
công tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình
hình, kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Công tác tham mƣu, tổ chức thực hiện
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, ban hành Quyết định phê
duyệt công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành và Cơ quan Ủy ban kiểm
tra Tỉnh ủy được cử đến làm việc tại Trung tâm; bố trí công chức, viên chức dự
phòng theo quy định1.
Tham mưu UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam (phù hợp với Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thay thế Quyết định số 739/QĐ-UBND
ngày 24/5/2017)2.
Phối hợp các Sở, ngành của tỉnh (Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải;
Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Tư pháp) tổng hợp,
báo cáo Sở Nội vụ các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại Trung tâm từ ngày
01/01/2019 đến 31/7/2019 để triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự
phục vụ hành chính năm 20193; tham dự hội nghị đối thoại trực tiếp với các cơ quan, tổ
chức và nhân dân về TTHC năm 2019 trên lĩnh vực an ninh, trật tự (do Công an tỉnh tổ
chức);4 tham gia Đoàn kiểm tra của UBMTTQ tỉnh kiểm tra thực hiện TTHC tại Sở Tư
1. Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30/7/2019, theo đó: Có 03 cơ quan, đơn vị trước đây bố trí 02 công
chức, viên chức làm việc tại Trung tâm nay còn 01 công chức, viên chức (sở Tài nguyên và Môi trường, Ban
Quản lý các KCN, sở Lao động - Thương binh và xã hội); Một số cơ quan, đơn vị kể từ khi thành lập Trung tâm đến
nay chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch TTHC (Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) không
bố trí công chức, viên chức trực tại Trung tâm mà bố trí cán bộ dự phòng tại cơ quan, đơn vị, trường hợp nếu có tổ chức, cá nhân
đến giao dịch TTHC thì Trung tâm mời các đơn vị đến nhận hồ sơ hoặc cán bộ của Trung tâm tiếp nhận.
2. Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 14/8/2019.
3. Báo cáo số 01/BC-TTPVHCC ngày 05/9/2019 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Sở Tài nguyên và
Môi trường: Lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 103 lượt phục vụ; Lĩnh vực Môi trường 68 lượt
phục vụ); (Sở Giao thông vận tải: Lĩnh vực Cấp Giấy phép lái xe 3.315 lượt phục vụ; Lĩnh vực Vận tải 193 lượt
phục vụ); (Sở Xây dựng: Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng 25 lượt phục vụ; Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 68
lượt phục vụ); (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 68 lượt phục vụ; Lĩnh vực Thể dục,
Thể thao 04 lượt phục vụ); (Sở Nông nghiệp và PTNT: Lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật 76 lượt phục vụ;
Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 32 lượt phục vụ); (Sở Tư pháp: Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 2.598 lượt phục vụ; Lĩnh
vực Trợ giúp pháp lý Nhà nước).
4. Mục tiêu của Hội nghị nhằm phát huy kết quả đạt được và nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC; kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các quan tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Tại hội nghị đã có 15 ý

1

pháp; phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn sử dụng phầm mềm điện tử một
cửa cho đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
cấp tỉnh, cấp huyện.
Tham mưu UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 về việc phê duyệt Danh mục thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo
ngành dọc đóng tại địa phương (Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh) đưa ra tiếp nhận tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp
huyện, cấp xã. Đến nay Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận
hồ sơ và trả kết giải quyết TTHC tại Trung tâm theo quy định.
Phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành theo quy định.
Tham mưu chỉ đạo các Sở, ban, ngành tổng hợp, báo cáo kết quả việc thu phí, lệ
phí trong giải quyết TTHC năm 2019 tại Trung tâm. Qua kết quả tổng hợp số thu phí, lệ
phí thu được trong năm là 11.668.424 nghìn đồng5.
2. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành và trên hệ thống một cửa
điện tử, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:
Tổng số tiếp nhận 22.234 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực, trong đó: Số mới tiếp
nhận trực tuyến 696 hồ sơ (đạt 3,15%); số mới tiếp nhận trực tiếp hoặc DVBC 20.797
hồ sơ (đạt 93,5%); số kỳ trước chuyển qua 741 hồ sơ (chiếm 3,35%).
Kết quả giải quyết: Số hồ sơ đã giải quyết 21.118 hồ sơ (đạt 95,00%), trong đó:
Trả đúng thời hạn 21.082 hồ sơ (đạt 99,83%); quá hạn 36 hồ sơ (chiếm 0,10%)(trong đó
chậm thực tế 22 hồ sơ; chậm do kết thúc trên hệ thống 14 hồ sơ).
Số hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn) 1.116 hồ sơ (chiếm 0,07%).
Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều tại Trung tâm chủ yếu tập trung ở một số
Sở, ngành: Giao thông Vận tải (7.157 hồ sơ); Tài chính (1.021 hồ sơ); Y tế (962 hồ sơ);
Tư pháp (5.318 hồ sơ); Kế hoạch và Đầu tư (1.890 hồ sơ); Lao động – Thương binh và
XH (1.058 hồ sơ); Ban quản lý các Khu công nghiệp (1.464 hồ sơ).
Trong năm một số Sở, ngành có số lượng, tần suất giao dịch TTHC thấp: Công
Thương (415 hồ sơ); Nội vụ (261 hồ sơ); Khoa học và Công nghệ (125 hồ sơ); Thông
tin và Truyền thông (177 hồ sơ); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (237 hồ sơ); Giáo dục và
đào tạo (258 hồ sơ).
(Có tổng hợp kèm theo)
3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức,
viên chức làm việc tại Trung tâm
Các tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao thái độ
phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả
kiến của các tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC của Công an tỉnh và
đã được các bộ phận chuyên môn giải thích, làm rõ theo quy định pháp luật.
5. Sở Tư Pháp 1.015.300.000đ; Sở Kế hoạch và Đầu tư 508.120.000đ; Sở Tài nguyên và Môi trường
899.175.000đ; Sở Giao thông Vận tải 780.065.000đ; Sở Công Thương 439.952.000đ; Sở Khoa học và Công
nghệ 95.650.000đ; Sở Thông tin và Truyền thông 41.900.000đ; Sở Nông nghiệp và PTNT 298.642.000đ; Sở Y
tế 634.950.000đ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 34.900.000đ; Ban Quản lý các KCN 1.456.863.000đ; Sở Xây
dựng 5.457.807.000đ; Công an tỉnh 5.100.000đ.
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kết quả. Trong năm 2019 có 1.200 lượt tổ chức, cá nhân đánh giá công chức, viên chức
làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng 1.020 lượt (85%); Hài lòng 180
lượt (15%).
4. Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa và một một cửa
liên thông
Thời gian qua Trung tâm đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, về cơ bản, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị
tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc xây dựng thể chế để triển khai công tác kiểm
soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp
kiểm soát chất lượng, trình UBND tỉnh ký các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành đảm bảo thời gian và lộ trình cắt giảm thời gian
giải quyết theo Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017. Cụ thể năm 2019, Chủ tịch
UBND tỉnh đã ký 14 quyế t đinh
t số 690 TTHC (trong đó Ban hành
̣ công bố với ổng
mới: 623 thủ tục; Sửa đổ i, bổ sung: 54 thủ tục; Thay thế: 02 thủ tục; Bãi bỏ: 11 thủ tục);
Đã cắ t giảm thời gian giải quyết 647/679 thủ tục ban hành mới, sửa đổ i bổ sung, đạt
95,29% (32 TTHC không thể cắt giảm do có tính phức tạp và liên quan đến bảo vệ
quyền lợi của người dân....). Tổng thời gian giải quyết/tổng thời gian quy định là:
4.287/10.805 ngày, thời gian cắt giảm là 6.518 ngày = 60,32%.
Đối với các Sở, ban, ngành (thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm): 1424
TTHC/1450 TTHC (26 thủ tục không thực hiện tại Trung tâm, mà thực hiện tại các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Sở6. Đây hầu hết là các thủ tục có tính đặc thù, đòi hỏi việc tiếp
nhận, thẩm định, trả kết quả trực tiếp ngay tại thời điểm, địa điểm kiểm tra thực địa và
phải có những điều kiện, trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện…). 100% các TTHC
tại Trung tâm được xử lý trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, giúp quá
trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác, đơn giản hóa quy trình, rút
ngắn thời gian; số hóa các thủ tục, hồ sơ; thuận lợi cho việc tra cứu thông tin; cung cấp,
mở rộng các kênh giao tiếp; minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC (các bước tiếp
nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ), tạo thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức,
cá nhân.
5. Tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua Đƣờng dây nóng, Hộp thƣ công vụ,
phản ánh trực tiếp
Hiện nay, Trung tâm chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân,
tổ chức.
6. Đánh giá chung
6.1. Kết quả đạt đƣợc
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối
hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành trong quá trình hoạt động, đến nay hoạt động của
Trung tâm đã đi vào ổn định, từng bước phát huy hiệu quả.
TTHC trước khi đưa vào thực hiện tại Trung tâm được rà soát, chuẩn hóa, rút
ngắn thời gian, đơn giản hóa và loại bỏ những thành phần không cần thiết, không đúng
quy định.
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gồm: 05 TTHC lĩnh vực Đăng kiểm thuộc Sở GTVT; 01 TTHC lĩnh vực kiểm dịch động vật thuộc Sở NN&PTNT, 12 TTHC
lĩnh vực Việc làm thuộc Sở LĐ-TB&X, 08 TTHC lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế
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Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính
công bằng, khách quan và công khai, minh bạch; trong quá trình giải quyết TTHC đã
xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp; công
chức, viên chức luôn đề cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
TTHC, do vậy kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm năm 2019 đã đáp ứng yêu cầu
theo quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao; qua đó,
tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
6.2. Tồn tại, hạn chế
Công tác phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn
bất cập, nhất là TTHC có sự phối hợp với các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc.
Còn tình trạng giải quyết TTHC quá hạn tại Trung tâm (Sở Tài nguyên và Môi
trường; Sở Y tế; Sở Tư pháp...) đồng thời các cơ quan, đơn vị có hồ sơ trễ hẹn chưa chủ
động báo cáo giải trình nguyên nhân, lý do trễ hẹn và có văn bản xin lỗi công dân theo
quy định.
Tỷ lệ số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các cơ quan, đơn vị mức độ 3,4 còn
thấp (đạt 3,15%/tổng số hồ sơ tiếp nhận).
Một số công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tại
Trung tâm chưa duy trì tốt Nội quy, Quy chế của Trung tâm, vẫn còn tình trạng
đi muộn về sớm.
Cơ bản viên chức, công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm đáp ứng yêu
cầu công việc, có trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ; tuy nhiên, một số Sở, ngành
có nhiều lĩnh vực khác nhau, bên cạch đó một số cán bộ, công chức chưa nắm bắt hết
các TTHC nên đôi khi tư vấn chưa đầy đủ cho người nộp hồ sơ, một số hồ sơ bị trả lại
do cán bộ tiếp nhận chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Một số TTHC của các Sở, ngành phải sử dụng dữ liệu chuyên ngành của cơ quan
chủ quản như:
- Sở giao thông vận tải: “Cấp phù hiệu, cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp
giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Lào; hệ thống quản lý giấy phép
lái xe” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải quản lý cơ sở dữ liệu.
- Sở Tư pháp: “Thủ tục lý lịch tư pháp” do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia Bộ Tư pháp quản lý cơ sở dữ liệu.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: “Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia” do
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh quản lý cơ sở dữ liệu; “Cổng thông tin Quốc gia về đầu
tư nước ngoài” do Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch đâu tư quản lý cơ sở dữ liệu.
- Công an tỉnh: “Cấp căn cước công dân”; “Quản lý con dấu” do Cục cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ công an quản lý cơ sở dữ liệu.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh: “Hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ sơ” do Bảo hiểm xã
hội Việt Nam quản lý cơ sở dữ liệu.
Do vậy phải sử dụng theo phần mềm của Bộ, ngành Trung ương nhưng chưa
chia sẻ, kết nối với phần mền giải quyết TTHC của địa phương nên còn gặp khó khăn
trong việc phối hợp giải quyết TTHC.
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Duy trì tốt việc tiế p nhâ ̣n và trả kế t quả giải quyết
TTHC cho cá nhân, tổ chức.
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Theo dõ,i hướng dẫn, đôn đố c tiến độ giải quyết các
TTHC đảm bảo thời gian quy định.
2. Thực hiện tốt việc quản lý thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được
giao, thái độ, tác phong, cư xử của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc
tại Trung tâm và thường xuyên thông báo cho cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức
biết; từ chối tiếp nhận hoặc chủ động đề xuất với cơ quan cử người thay công chức, viên
chức vi phạm kỷ luật lao động, có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn
hóa công sở, năng lực chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi
phạm pháp luật khác.
3. Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ
của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC và tập huấn nghiệp vụ cho
đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm.
4. Phối hợp chặt chẽ với VNPT Hà Nam, các sở, ban, ngành triển khai các giải
pháp phù hợp nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng phần
mềm Một cửa điện tử và quá trình vận hành hoạt động tại Trung tâm.
5. Đảm bảo đầ y đủ các điề u kiê ̣n cơ sở vâ ̣t chấ, tphương tiê ̣n làm viê ̣c để Trung
tâm hoa ̣t đô ̣ng hiê ̣u qua
, đa
.
̉ ́ p ứng yêu cầ u nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao
6. Thường xuyên phối hợp rà soát đơn giản hóa TTHC để cắt giảm thời gian giải
quyết đối với tất cả các TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định thời gian
giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo lộ trình đã đề ra tại
Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách TTHC
giai đoạn 2017-2020.
7. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quy chế
tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
8. Phối hợp đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công
mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định
số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
9. Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (về căn cước công dân) quy định tại Quyết định số
1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
10. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vướng mắc,
khó khăn (nếu có) trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, sự phối hợp giữa
Trung tâm với các Sở, ban, ngành của tỉnh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị UBND tỉnh
- Tiếp tực quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Trung
tâm Phục vụ hành chính công.
- Kiến nghị với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành (Giao
thông Vận tải; Tư pháp; Kế hoạch Đầu tư; Công an; Bảo hiểm xã hội Việt Nam) thực
hiện chia sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu đối với địa phương trong thực hiện TTHC.
2. Đối với các Sở, ngành của tỉnh
- Thường xuyên phối hợp với Trung tâm để quản lý công chức, viên chức được cử
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đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế của Trung tâm.
- Thông báo, cập nhật kịp thời những thay đổi các TTHC được công khai bằng
văn bản hoặc bằng điện tử tại Trung tâm (nếu có).
- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa
việc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.
- Giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ
xử lý từng hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử để giải quyết TTHC đúng theo quy
định, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn hồ sơ trên hệ thống.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành
chính công tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh
trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thành viên BCĐ CCHC tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở, ban, ngành (để phối hợp t/h);
- VPUB: LĐVP (2),TTPVHCC,KSTT,KGVX (D);
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
KÝ BỞI: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN
DÂN
CƠ QUAN: TỈNH HÀ NAM
THỜI GIAN KÝ: 20/01/2020 10:55:39
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Nguyễn Thị Khánh Thiệm
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