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Thanh Hoá, ngày4 tháng 3 nàm 2020 

KInh glri: Van phông UBND tinh. 

Thirc hin kin chi do cUa ChU tjch UBND tinh tti Van bàn s 
295 0/UBND-KSTTHCNC ngày 12/3/2020 ye vic thirc hin cong khai, niêm yet 
thU t1ic hành chInh cUa &ln vj, S& Ké hoch và Dâu tis báo cáo kêt qua thrc hin 
nhu sau: 

Tng s thU tiic hành chInh (TTHC) thuc thm quyn giài quyt cUa Sâ 
Kê hoach và Dâu tu hin niêm yet trên Trang thông tin din ti'r cUa Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh là 140 thU tic. Tuy nhiên, qua rà soát, 6 linh vilc 
cong chüc, So chi có 3/7 thU tçlc hành chInh thuc thâm quyên giái quyêt. Con 1ai 
04 thU tic không thuc thâm quyên giài quyêt, do là: thU tic xét chuyên can b, 
cong chüc cap xà thành cong chUc cap huyn trO len; thU tVc  thi tuyên viên chOc; 
thU tVc  xét tuyên viên chUc và thU tic xét tuyên dc each viên chUc. 

SO K ho.ch và EMu tu cia niêm y& cong khai dÀy dU các ni dung cUa 136 
TTHC ti trii sO co quan và trén Trang thông tin din tO CG quan (dja chi 
https ://skhdt.thanhhoa.gov  .vn!portal/Pages/thu-tuc-hanh-chinh. aspx), có lien két 
den tirng TTHC trên Cong Djch vii cong quOc gia. 

Trén day là kát qua rà soát, thrc hin niêm yet cong khai TTHC tçti &Yn vl, 
dê nghj Van phOng UBND tinh tOng hçip, báo cáo ChU tjch UBND tinh .1. 
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