ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4129 /UBND-THCBKS

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc thực hiện thủ tục hành
chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh

Kính gửi: - Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức khai trương và đi vào
hoạt động từ ngày 01/11/2021. Để các sở, ban, ngành chủ động trong việc tiếp
nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đồng thời tạo điều kiện thuận
lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp kịp thời cập nhật thông tin về việc
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm,
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các sở, ban, ngành thực hiện giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
để chuyển đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm theo Quyết định số 526/QĐUBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại
Trung tâm từ ngày 01/11/2021. Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Cục Thuế
tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh không bố trí tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC đã
đưa vào thực hiện tại Trung tâm.
Các TTHC đặc thù không đưa vào thực hiện tại Trung tâm phải áp dụng
quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết quy định tại
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 TTHC.
2. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan:
Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ đạo thông
báo công khai thời gian bắt đầu đi vào hoạt động của Trung tâm tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương
mình để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết, thực hiện.
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3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và các cơ quan
thông tin đại chúng của tỉnh tập trung tuyên truyền, giới thiệu về vị trí, chức
năng, nhiệm vụ, thời gian bắt đầu đi vào hoạt động của Trung tâm để tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi (thực hiện);
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THCBKSNhung .
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