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THÔNG BÁO 

Vê việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức  

về thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết  

của UBND huyện năm 2020 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện Chợ 

Mới Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2020.  

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo thời gian tổ chức Hội nghị đối 

thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện năm 2020 như sau: 

1. Thời gian: 8h00’ ngày 29 tháng 10 năm 2020. (Thứ Năm) 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng I trụ sở HĐND&UBND huyện Chợ Mới.  

 3. Nội dung đối thoại: Đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với cá nhân, 

tổ chức về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện năm 

2020. 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của UBND 

huyện được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Địa chỉ truy cập: http://chomoi.backan.gov.vn sau đó vào mục THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH. 

4. Cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đối thoại. Đề nghị đăng ký thủ tục đối 

thoại (theo mẫu gửi kèm).  

5. Thời gian đăng ký từ ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 28     

tháng 10 năm 2020 và gửi về địa chỉ: UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

6. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến người dân, tổ chức 

trên địa bàn bằng nhiều hính thức như (thông báo trên loa đài, qua các cuộc họp 

thôn, tổ dân phố).  

7. Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện: Tuyên truyền đến người dân và tổ 

chức trên địa bàn qua hệ thống truyền thanh, hệ thống lưu động. 

http://chomoi.backan.gov.vn/


Ủy ban nhân dân huyện thông báo để cá nhân, tổ chức được biết./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  

- TT HU, HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- LĐ VP HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

Gửi bàn giấy: 

- Đơn vị nào không dùng phần mềm HSCV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quyến 
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