
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /SXD-VP 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo quy trình nội 

bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2019 
 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 1833/UBND-NCPC ngày 

12/4/2019 về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Sau khi nghiên cứu 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 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 ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. Sở Xây dựng dự thảo quy trình nội bộ ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn để xin ý kiến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn cụ thể như sau: 

1- Quy trình nội bộ thực hiện tại Sở Xây dựng:    22 TTHC. 

2- Quy trình nội bộ thực hiện tại UBND cấp huyện:     6  TTHC. 

3- Quy trình nội bộ thực hiện tại UBND cấp xã:   4  TTHC. 

4- Quy trình nội bộ thực hiện tại bộ phận một cửa liên thông: 17 TTHC. 

(Có dự thảo tờ trình, quyết định quy trình nội bộ kèm theo) 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn góp ý kiến dự 

thảo bằng văn bản điện tử gửi về Sở Xây dựng trước ngày 04/5/2019 tại địa chỉ: 

https://thanhhc.sxd@backan.gov.vn trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề 

nghị liên hệ ông: Hoàng Châu Thành - 0904144677 để được hướng dẫn. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo sở (Báo cáo); 

- Lưu VP. 

 

K/T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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