
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 1915/UBND-VHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến vào dự 

thảo báo cáo định kỳ của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Sơn La 

 

 

 

 

                 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

- Bưu điện huyện Yên Châu; 

- Trung tâm Viễn Thông huyện Yên Châu. 

 

Thực hiện Công văn số 1297/STTTT-VP ngày 22/10/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc phối hợp tham gia ý kiến dự thảo Quyết định 

ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ các chỉ tiêu phục vụ công tác quản 

lý, chỉ đạo, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo thuộc phạm vi quản lý của cơ 

quan, đơn vị mình và tham gia ý kiến đối với các biểu mẫu báo cáo. Thời gian 

hoàn thành trước 14 giờ 00 phút ngày 30/10/2020 gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

(Tài liệu gửi trên mail của các cơ quan đơn vị) 

2. Rà soát các thủ tục hành chính đã đăng ký ở mức độ 3, 4 của đơn vị để 

kịp thời điểu chỉnh, bổ sung để phù hợp với nội dung dự thảo Báo cáo của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, tham mưu văn bản tham gia 

ý kiến, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10/2020. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND huyện; 

- Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.. bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

KHẨN 
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