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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Nam Phúc Thăng, ngày 12tháng 4năm 2022 

 

Ngày 07/4/2022 UBND huyện ban hànhCông văn số 847/UBND-NV về việc 

chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát TTHC và cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. Trong đó phê bình xã Nam Phúc Thăng không phát 

sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4.UBND xã Nam Phúc Thăng đề nghị đính 

chính số liệu liên quan đến nội dung này như sau: 

Từ tháng 12/2021 việc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính ngoài 

việc gửi văn bản ký số trên hệ thống TD-Office thì thực hiện báo cáo theo quy 

định tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính 

phủ và báo cáo qua hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại 

địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn/. Do biểu mẫu mới và trong biểu mẫu 

không ghi rõ cụ thể về hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 nên UBND xã Nam Phúc 

Thăng đã chuyển số liệu hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 vào phần báo cáo thuyết 

minh và có gửi cả biểu mẫu trên hệ thống TD-Office.  

Như vậy, trong quý I năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 - 14/3/2022), xã 

Nam Phúc Thăng phát sinh 43 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và lũy kế tính đến 

ngày 11/4/2022 phát sinh 95 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3. 

Vậy UBND xã Nam Phúc Thăng làm công văn đề nghị UBND huyện xem 

xét, đính chính số liệu liên quan đến việc phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 

trong quý I năm 2022. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách; 

- Các ban ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 
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