ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA RÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2689 /UBND-VP

Na Rì, ngày 01 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký đối thoại về thủ
tục hành chính, giải quyết thủ
tục hành chính

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 29 tháng 7 năm 2022,Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế
hoạch số166/KH-UBNDvề việc tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân
về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn
huyện Na Rì.
Với mục đích nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân gặp
phải trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các
phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến
nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền; nâng cao vai
trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, của công chức tham mưu giải quyết
TTHC.
UBND huyện gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại để các đơn vị, tổ chức,
cá nhân có yêu cầu đối thoại trực tiếp (nếu có), gửi phiếu đăng kí tham gia (theo
mẫu gửi kèm) về Văn phòng HĐND-UBND huyện, địa chỉ: Trụ sở HĐNDUBND huyện Na Rì – Tổ nhân dân Pàn Bái, TT Yến Lạc, Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
hoặc gửi bản mềm đăng ký tham gia qua hòm thư điện tử
tthong.nr@backan.gov.vn, điện thoại liên hệ: 033.5569.513 để Văn phòng
HĐND-UBND huyện tổng hợp.
Thời gian đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại đến hết ngày
15 tháng 8 năm 2022./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CCV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nông Văn Nguyên

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỐI THOẠI
Về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Kính gửi: Văn phòng HĐND-UBND huyện Na Rì
Cơ quan/Đơn vị/Cá nhân:…………………………………………………
Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………….…
Địa chỉ: …………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………
Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo UBND huyện
như sau:
1. Về Thủ tục hành chính: (nêu cụ thể tên TTHC, các nội dung vướng mắc
cần giải đáp…)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2. Về giải quyết thủ tục hành chính: (nêu cụ thể tên TTHC, những vấn đề
vướng mắc khi giải quyết TTHC, kiến nghị, đề xuất…)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đối thoại trực tiếp gửi
Phiếu đăng ký này đến Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 15/8/2022; quá

thời hạn trên được hiểu là tổ chức, cá nhân không có nhu cầu, thì không cần phản hồi
thông tin./.

