
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NINH GIANG

Số:          /UBND-VP
V/v đề nghị hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Giang, ngày      tháng  4 năm 2022

                       
Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.
  

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện về chương trình cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 
2022; Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND huyện về việc 
ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang. 

UBND huyện Ninh Giang dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết 
TTHC trên môi trường điện tử, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho Lãnh 
đạo, công chức làm công tác kiểm soát TTHC thuộc các cơ quan chuyên môn 
thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong tháng 4 năm 2022.

UBND huyện Ninh Giang kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Hải 
Dương quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ hỗ trợ địa phương về tập huấn nghiệp 
vụ chuyên môn công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Kính đề nghị 
Văn phòng UBND tỉnh bố trí, sắp xếp lịch tập huấn cho huyện Ninh Giang trong 
thời gian sớm nhất để hội nghị đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NC-KSTTHC;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Vạn
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