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   ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN NHƯ XUÂN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Số:       /BC-UBND                              Như Xuân, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết 

 thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết 

 thủ tục hành chính Quý II năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số: 516/SNV- CCHC ngày 27 tháng 04 năm 2017 của 

Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ báo cáo 

kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 876/2017/QĐ - UBND ngày 27 

tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định 

Công khai kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong 

giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện Như Xuân báo cáo kết quả thực hiện 

công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết 

thủ tục hành chính quý II năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Như Xuân 

+ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa: 340 TTHC thuộc 57 lĩnh vực. 

+ Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đã tiếp nhận: 1254 hồ sơ; 

+ Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 1039 hồ sơ, trong đó: 

 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 1039 hồ sơ 

 Số hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ 

+ Hồ sơ TTHC đang trong hạn giải quyết: 215 hồ sơ 

2. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 16 xã, thị trấn trên địa bàn: 

+ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa: 227 TTHC thuộc 39 lĩnh vực 

+ Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đã tiếp nhận: 16828 hồ sơ; 

+ Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 16495 hồ sơ, trong đó: 

 Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 16495 hồ sơ 

 Số hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ 

+ Hồ sơ TTHC đang trong hạn giải quyết: 296 hồ sơ; 

+ Hồ sơ TTHC không đủ điều kiện giải quyết: 37 hồ sơ. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm theo Báo cáo) 
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  Trên đây là báo cáo của UBND huyện Như  Xuân về công khai kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính quý 

II năm 2020./. 

Nơi nhận:                                                                                                     CHỦ TỊCH 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TTr TU, HĐND, UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV                                                                                           Nguyễn Bá Hùng 
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