
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐẠI NÀI 

 

Số:      /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

317/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đại Nài, ngày      tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: 

 

 

 - Các ngành, chuyên môn, cán bộ, công chức phường; 

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc “Quy định trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán 

bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh khi xảy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ 

trong giải quyết thủ tục hành chính”, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các ngành, 

bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Nghiên cứu nội dung, triển khai thực hiện nghiêm túc của Quyết định số 

317/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh (văn bản gửi kèm 

theo).  

2. Công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp cán bộ truyền thanh tuyên truyền 

rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử của phường. 

3. Công chức Văn phòng – Thống kê thường xuyên theo dõi việc triển 

khai thực hiện, báo cáo chủ tịch UBND phường; UBND thành phố theo quy 

định. 

Nhận được Công văn này đề nghị các ngành, bộ phận nghiêm túc triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Lưu: VP. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hiền 
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