
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1465 / UBND-TCNV 
 

V/v báo cáo kết quả 5 năm thực 

hiện Kết luận số 114-KL/TW 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư 

TW Đảng (khoá XI) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 6  tháng 6  năm 2020 

      Kính gửi:  

- Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; 

- Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền; 

- Các phòng: Tư pháp; Văn hoá – TT. 

 

Thực hiện Văn bản số 1113 /SNV-XDCQ&TCBM ngày 25/6/2020 của Sở Nội 

vụ Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 

14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng (khoá XI). UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

phòng có tên trên phối hợp báo cáo số liệu đầy đủ theo Đề cương phụ lục gửi kèm, nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra: Báo cáo số liệu toàn huyện tại mục 5, 8 

của phụ lục, gồm: 

- Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo (cộng 5 năm) 

- Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài 

ở địa phương (cộng 5 năm) 

2. Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền: Báo cáo số liệu toàn huyện tại mục 4,6 

của Phụ lục, gồm: 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính được cắt giảm so với năm 2015 (…%) 

- Số điều kiện kinh doanh được cắt giảm so với năm 2015 (…%) 

- Chủ tịch UBND huyện thực hiện Luật tiếp công dân trung bình hàng năm: Số 

lần tiếp định kỳ (lượt); Số lần tiếp đột xuất (lượt); Số cuộc đối thoại (cuộc). 

3. Phòng Văn hoá – Thông tin: Báo cáo số liệu toàn huyện tại mục 4 của Phụ 

lục, gồm: 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Số thủ tục, chiếm…% 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Số thủ tục, chiếm…% 

4. Phòng Tư pháp: Báo cáo số liệu toàn huyện tại mục 7 của Phụ lục, gồm: 

- Kết quả công tác hoà giải ở cơ sở của huyện (cộng 5 năm) 

Báo cáo số liệu của các cơ quan, phòng gửi về UBND huyện (qua Cơ quan Tổ 

chức – Nội vụ) trước ngày 07 tháng 7 năm 2020 để kịp tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cơ quan TC – NV (Tổng hợp); 

- Lưu: VT, TC-NV. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Võ Công Hàm 
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