UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2175 /UBND-NC

Kông Chro, ngày 06 tháng 9 năm 2019

V/v xử lý, giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện
việc sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ
dân phố

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị thuộc tỉnh trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Sau khi xem xét báo cáo số 206/BC-NV ngày 19/8/2019 của Phòng Nội vụ
huyện về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình thực hiện việc sắp xếp,
sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để
đề xuất hoặc theo thẩm quyền quy định kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn,
vướng mắc phát sinh ở cơ sở khi thực hiện các thủ tục liên quan sau khi sắp xếp,
sáp nhập thôn làng, tổ dân phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (nhất thủ tục về hộ
khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bảo hiểm y
tế và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục hành chính…).
Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm
túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh kịp
thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC.
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