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BÁO CÁO 
Kết quả Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục 

hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 (lần 2) 
 

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;  

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND huyện 

Bắc Yên về đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2021. Trong đợt 2 triển khai, thời gian tiếp nhận 

phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 01/11/2021; 

Địa điểm tiếp nhận: UBND huyện Bắc Yên - Tiểu khu 3 thị trấn Bắc Yên; Hòm 

thư điện tử tiếp nhận: vp.bacyen@sonla.gov.vn; Điện thoại: 02123.860.869. 

UBND huyện Bắc Yên đã ban hành Thông báo số 135/TB-UBND ngày 

19/11/2021 về 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 2021 (lần 2). Tuy nhiên,  

UBND huyện không nhận được ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của tổ 

chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC liên quan đến các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của huyện. Do đó, UBND huyện Bắc Yên không tổ 

chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết 

thủ tục hành chính (lần 2) trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Bắc Yên trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-26T10:09:18+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Lê Văn Kỳ<kylv.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-26T10:25:47+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-26T10:25:57+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-26T10:26:09+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




