
STT

TÊN 

LOẠI 

VĂN BẢN

SỐ KÝ HIỆU 

VĂN BẢN 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM BAN 

HÀNH VĂN 

BẢN

NỘI DUNG TRÍCH YẾU VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN 

HÀNH VĂN 

BẢN 

GHI 

CHÚ

1 Kế hoạch 142/KH-UBND 18/11/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. UBND huyện

2 Kế hoạch 153/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch về tuyên truyền CCHC năm 2022. UBND huyện

3 Kế hoạch 148/KH-UBND 14/12/2021
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ cán bộ quản lý, đối với các vị trí 

thuộc diện chuyển đổi trong năm 2022.
UBND huyện

4 Công văn 2973/UBND-VH  10/12/2021 Về việc tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản điện tử. UBND huyện

5 Kế hoạch 30-KH-HU 14/12/2021
Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lảng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

6 Quyết định
01/2022/QĐ-

UBND
14/01/2022

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Văn 

hóa thông tin
UBND huyện

7 Kế hoạch 09/KH-UBND 28/01/2022
Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022
UBND huyện

8 Công văn 116/UBND-TP 27/01/2022 V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp UBND huyện

9 Kế hoạch 06/KH-UBND 17/01/2022
Kế hoạch xây dựng, áp dụng  duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Thạch Hà
UBND huyện

10 Công văn 34/TĐDT 19/01/2022
Thông báo kết quả thẩm định dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 và quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý tài sản công xã Thạch Sơn
UBND huyện

11 Công văn 38/TĐDT 20/01/2022
Thông báo kết quả thẩm định dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 và quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý tài sản công xã Tượng Sơn
UBND huyện

12 Công văn 26/TĐDT 17/01/2022
Thông báo kết quả thẩm định dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 và quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý tài sản công xã Đỉnh Bàn
UBND huyện

13 Công văn 31/TĐDT 17/01/2022
Thông báo kết quả thẩm định dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 và quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý tài sản công xã Thạch Hải
UBND huyện

14 Công văn 44/TĐDT 21/01/2022
Thông báo kết quả thẩm định dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 và quy chế chi 

tiêu nội bộ, quản lý tài sản công xã Thạch Xuân
UBND huyện

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI LIÊN QUAN TỪNG LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND THẠCH HÀ

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND-NV ngày 25/11/2022 của UBND huyện)

PHỤ LỤC 2A
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15 Quyết định 17/QĐ-UBND 24/01/2022
Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính UBND huyện, số người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 
UBND huyện

16 Quyết định 14/QĐ-UBND 20/01/2022

. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng theo Quyết

định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh tại UBND các xã, thị

trấn trên địa bàn huyện trong năm 2022).

UBND huyện

17 Kế hoạch  39-KH/HU 28/2/2022

Kế hoạch số 39-KH/HU Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đã hoàn thiện dự thảo Kế 

hoạch hành động của UBND huyện thực hiện kế hoạch của Huyện ủy.

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

18
Chương 

trình
13-CTr/HU 16/02/2022

Chương trình về công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 

năm 2022

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

19 Kế hoạch 39-KH/HU 28/02/2022

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

20 Kế hoạch 40-KH/HU 28/02/2023

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

21 Kế hoạch 18/KH-UBND  25/02/2022  Kế hoạch  Kiểm tra công vụ năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn UBND huyện

22 Quyết định 113/QĐ-UBND 18/02/2022 Về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2022”, thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015UBND huyện

23 Kế hoạch 15/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022 UBND huyện

24 Công văn 289/UBND-TP 28/02/2022 Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác XLVPHC UBND huyện

25 Công văn 285/UBND-TP 28/02/2022 Về việc thực hiện công tác cải cách thể chế UBND huyện

26 Quyết định 113/QĐ-UBND 18/02/2022
Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 thuộc Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
UBND huyện

27 Công văn  251/UBND-VH 22/2/2022
Về việc xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022
UBND huyện

28 Kế hoạch 24/KH-UBND 4/3/2022 Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 UBND huyện

29 Kế hoạch 31/KH-UBND 14/3/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệpUBND huyện

30 Hướng dẫn 319/HD-UBND  4/3/2022
Hướng dẫn thực hiện quy trình gửi nhận văn bản điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử 

năm 2022
UBND huyện
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31 Kế hoạch 32/KH-UBND 15/3/2022
Kế hoạch rà soát đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện năm 2022
UBND huyện

32 Báo cáo 54/BC-UBND 16/3/2022 Báo cáo KSTTHC quý I năm 2022 UBND huyện

33 Công văn 390/UBND-TP 15/3/2022 Về việc thực hiện chứng thực điện tử bản sao từ bản chính UBND Huyện

34 Kế hoạch 34/KH-UBND-NV 18/3/2022,
Kế hoạch số  về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

UBND huyện

35 Công văn 7/PNV 4/3/2022 V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng năm 2022 UBND huyện

36 Công văn 469/UBND-NV 25/03/2022 Giao các xã, thị trấn khắc phục tồn tại hạn chế, triển khai kế hoạch năm 2022 UBND huyện

37 Công văn 670/UBND-TP 25/4/2022
V/v góp ý dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi 

trong nước
UBND huyện

38 Công văn
645/UBND-

GD&ĐT
21/4/2022

V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đối với ngành giáo dục giai 

đoạn 2022-2025
UBND huyện

39 Kế hoạch 41/KH-UBND  04/4/2022 Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; UBND huyện

40 Công văn 634/UBND-NV 19/04/2022 V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND huyện

41 Công văn 634/UBND-NV 19/04/2022 V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND huyện

42 Kế hoạch
Kế hoạch 65/KH-

UBND
17/5/2022

Kế hoạch 65/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số trên 

đia bàn huyện Thạch Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
UBND HUYỆN

43 Công văn 884/UBND-VH 24/5/2022

Văn bản số 884/UBND-VH ngày 24/5/2022 về việc đôn đốc cập nhật minh bạch 

thông tin trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải 

pháp tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến; 

UBND huyện

44 Công văn  877/UBND-VH 24/5/2022 

Văn bản số 877/UBND-VH ngày 24/5/2022 về việc tổ chức triển khai sử dụng bộ 

nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC

UBND huyện

45 Báo cáo 25/BC-TP 30/5/2022
Báo cáo Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định 

của pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
Phòng Tư pháp

46 Công văn 910/UBND-VPĐP 27/5/2022
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định sử dụng vốn NSNN thực hiện Chương trình 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025
UBND huyện

47 Công văn
908/UBND-

GD&ĐT
27/5/2022

V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí và các 

khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công 
UBND huyện

48 Công văn 906/UBND-TCKH 26/5/2022
V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết 

toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
UBND huyện
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49 Công văn 839/UBND-TCKH 18/5/2022
V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

UBND huyện

50 Công văn
814/UBND-

TNMT
13/5/2022

V/v góp ý Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện

51 Công văn 845/UBND-VP 18/5/2022 Góp ý dự thảo phương án phân cấp trong giải quyết TTHC UBND huyện

52 Công văn 138/TB-UBND 21/05/2022
V/v đưa vào vận hành, sử dụng hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm online
UBND huyện

53 Công văn 877/UBND-VP 24/5/2022
Tổ chức triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp 

và hệ thống thông tin giải quyết TTHC
UBND huyện

54 Công văn 831/UBND-TP 17/05/2022 Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật UBND huyện

55 Công văn 884/UBND-VH 24/05/2022
V/v đôn đốc cập nhật minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh 

tuyên truyền và thực hiện các giải pháp tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến
UBND huyện

56 Kế hoạch 68/KH-UBND 25/05/2022 KH truyền thông dự thảo chính sách pháp luật UBND huyện

57 Công văn 907/UBND-KTHT 27/05/2022
V/v đôn đốc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015
UBND huyện

58 Quyết định 411/QĐ-UBND  7/6/2022
 Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

huyện Thạch Hà; 
UBND huyện

59 Quyết định 411/QĐ-UBND  7/6/2022
 Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

huyện Thạch Hà; 
UBND huyện

60 Công văn
1083/UBND-

TCKH
17/6/2022 Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 UBND huyện

61 Công văn 9622/QĐ-UBND 28/7/2021
Quyết định số 9622/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND huyện kiện toàn tổ giúp 

việc BBT cổng TTĐT; 
UBND huyện

62 Công văn
1334/UBND-VH 20/7/2022 

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh
UBND Huyện

63 Công văn 1327/UBND-TP 20/7/2022 Về việc thực hiện một số nội dung chứng thực điện tử bản sao từ bản chính UBND Huyện

64 Công văn
1302/UBND- 

KTHT
15/7/2022

Về việc bổ cứu công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL TCVN 

9001
UBND Huyện
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65 Công văn 83/KTHT 15/7/2022

Về việc báo cáo kết quả khắc phục các nội dung đoàn kiểm tra CCHC chỉ đạo thực 

hiện công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL TCVN 9001: 

2015 6 tháng đầu năm

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

66 Công văn
1302/UBND-

KTHT
15/07/2022

V/v yêu cầu triển khai một số nội dung trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
UBND huyện

67 Thông báo 36/TB 18/07/2022 Kết quả kiểm tra đột xuất Kỷ luật, kỷ cương hành chính Phòng Nội vụ

68 Công văn 1321/UBND-NV 19/07/2022 Về việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra CCHC 6 tháng đầu năm của tỉnh UBND huyện

69 Công văn 1344/UBND-NV 21/07/2022 Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính UBND huyện

70 Công văn 1345/UBND-NV 21/07/2022 Chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC 6 tháng UBND huyện

71 Công văn
1609/UBND-VH 24/8/2022 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của 

UBND tỉnh
UBND Huyện

72 Công văn 1584/UBND-CA 23/8/2022 về đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử UBND Huyện

73 Công văn
1534/UBND-VH 15/8/2022 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh;
UBND Huyện

74 Công văn 121/VHTT 18/8/2022 V/v tuyên truyền hướng dẫn công dân các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử UBND Huyện

75 Công văn
1790/UBND-VH 16/9/2022

Về việc đôn đốc thực hiện văn bản số 1690/UBND-VH ngày 07/9/2022 của UBND 

huyện
UBND Huyện

76 Công văn
1924/UBND-VH 30/9/2022

Triển khai thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số ngày 8.8.2022
UBND Huyện

77 Công văn 1921/UBND-VH 30/9/2022 Vv thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng UBND Huyện

78 Kế hoạch 103/KH-UBND 22/9/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Thạch Hà UBND Huyện

79 Báo cáo
242/BC-UBND 19/9/2022

Kết quả thực hiện kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh và đề 

xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023
UBND Huyện

80 Công văn 1879/UBND-VH 27/9/2022 Vv đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân UBND Huyện

81 Công văn 1827/UBND-VP
 21/9/2022

V/v bổ cứu một số nội dung sau Đánh giá nội bộ ISO 9001 tại cơ quan chính quyền 

huyện
UBND Huyện

82 Công văn 128/GM-KTHT 
 21/9/2022

Đánh giá công tác xây dựng mới và áp dụng ISO 9001 tại các Trung tâm năm 2022
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

83 Giấy mời 129/GM-KTHT  21/9/2022
Đánh giá công tác xây dựng mới và áp dụng ISO 9001 tại các trường học năm 2022

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng
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84 Quyết định  828/QĐ-UBND   26/9/2022
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND huyện
UBND Huyện

85 Công văn
2026/UBND-VH 14/10/2022

Về việc triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng một số nhiệm vụ, yêu cầu 

cung cấp DVC trực tuyến
UBND Huyện

86 Công văn 44/KTHT 17/10/2022
V/v đề nghị khắc phục tồn tại, hạn chế công tác xây dựng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau kiểm tra

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

87 Công văn
2034/UBND-

KTHT
14/10/2022 V/v báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 UBND Huyện

88 Quyết định 919/QĐ-UBND 27/10/2022
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Thẩm định Chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn

năm 2022; 
UBND huyện

89 Công văn 2097/UBND-NV 20/10/2022 Về việc chuẩn bị hồ sơ phục vụ Thẩm định Chỉ số CCHC năm 2022 UBND huyện

90 Quyết định 
916/QĐ-UBND

26/10/2022
Về việc thành lập Tổ khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại các xã, thị trấn năm 2022
UBND huyện

91 Kế hoạch 142/KH-UBND 18/11/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. UBND huyện

92 Kế hoạch 42-KH/HU 10/3/2022

 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng; 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

93 Chỉ thị 19-CT/HU 5/1/2022
Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong, sau 

tết Nhâm Dần

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

94 Kế hoạch 41-KH/HU 10/3/2022
 Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với 

Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 2022

Ban Thường vụ 

Huyện ủy

95 Kế hoạch 30/KH-UBND-NV 11/3/2022
 Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

UBND huyện

96 Kế hoạch 28/KH-UBND-NV 9/3/2022
Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Cải cách hành chính (từ ngày 

01/3/2022 đến 19/5/2022)
UBND huyện

97 Kế hoạch 01/KH-UBND 6/1/2022 Kế hoạch CCHC năm 2022 UBND huyện

98 Công văn 310/UBND-NV 3/3/2022
Về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và 

triển khai kế hoạch CCHC năm 2022
UBND huyện

99 Kế hoạch 01/KH-HĐ 8/3/2022 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2022 UBND huyện

100 Công văn 227/UBND-NV 17/02/2022 Về việc Báo cáo CCHC định kỳ năm 2022

101 Kế hoạch 29/KH-UBND 1/3/2022 Kế hoạch Văn thư lưu trử UBND huyện
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102 Công văn 213/UBND-KTHT 2/15/2022 Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022 (ISO 9001:2015) Phòng KT-HT

103 Công văn 23/VHTT 8/3/2022 Về việc đề nghị kiện toàn BBT cổng ĐT; 
Phòng Văn hóa - 

thông tin

104 Công văn 307 /UBND-VH 2/3/2022 Về việc nộp hồ sơ cấp mới, sửa đổi thông tin chữ ký số cá nhân, chữ ký số của tổ UBND huyện

105 Công văn 354/UBND-VH 10/3/2022 Về việc đôn đốc cập nhật thông tin trên cổng TTĐT UBND huyện

106 Công văn 66/UBND-VHTT 11/1/2022 Về việc chấn chỉnh sử dụng phần mềm dịch vụ công, một cửa điện tử UBND huyện

107 Quyết định  281/QĐ-UBND 1/11/2022
 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách các cơ quan, đơn vị được giao thực 

hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022-2025
UBND huyện

108 Công văn 786/UBND-VP 11/5/2022
Công văn 786/UBND-VP ngày 11/5/2022 về việc triển khai tác nghiệp hoàn toàn 

bằng văn bản điện tử trên hồ sơ công việc đối với cấp xã
UBND huyện

109 Công văn 3773/QĐ-UBND 2/6/2021
Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND huyện kiện toàn BBT 

cổng TTĐT
UBND huyện

110 Công văn 42/VHTT 11/4/2022 Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính Phòng VHTT

111 Công văn 32/KTHT 4/29/2022
 Về việc tăng cường công tác rà soát, xây dựng các hoạt động chuyên môn thành 

QTNB
UBND HUYỆN

112 Công văn 907/UBND-KTHT 5/27/2022 Về việc đôn đốc xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001 UBND HUYỆN

113 Công văn 38/TP 9/5/2022
Về việc góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật”
Phòng Tư pháp

114 Công văn 773/UBND-NV 9/5/2022 V/v góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở UBND huyện

115 Công văn
1703/UBND-VH 7/9/2022

về việc khai giảng Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND 

cấp xã
UBND Huyện

116 Công văn
1690/UBND-VH 7/9/2022

đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện và 

đề xuất các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023
UBND Huyện

117 Công văn 1433/UBND-VH 2/8/2022 đẩy mạnh tuyên truyền đề án 06 UBND Huyện

118 Công văn 1424/UBND-VH 1/8/2022 Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trong 5 tháng cuối năm 2022 UBND Huyện

119 Công văn
1423/UBND-VH 1/8/2022

2022 cử công chức tham gia khóa bồi dưỡng “Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển 

đổi số”; 
UBND Huyện

120 Công văn 1527/UBND-NV 12/8/2022 V/v triển khai lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc UBND Huyện

121 Thông báo 204/TB-UBND 3/8/2022 V/v thông báo tập huấn lập hồ sơ điện tử UBND Huyện

122 Kế hoạch
110/KH-UBND 10/7/2022

KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa 

bàn huyện Thạch Hà
UBND Huyện
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123 Công văn 1798/UBND-VH 6/10/2022 Về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia UBND Huyện

124 Công văn 1703/UBND-VH 8/9/2022 V/v khai giảng Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp UBND Huyện

125 Công văn
1691/UBND-VH 7/9/2022

V/v đề xuất thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua 

dịch vụ BCCI giai đoạn II
UBND Huyện

126 Công văn 46/KTHT 6/6/2022
Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL 

ISO 9001

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

127 Công văn 77/KTHT 5/7/2022
bổ cứu một số nội dung trong công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

128 Công văn
1422/UBND- 

KTHT
1/8/2022

Về việc bố trí giảng viên tập huấn Hệ thống QLCL TCVN 9001: 2015 6 tháng đầu 

năm
UBND Huyện

129 Công văn
1509/UBND- 

KTHT
10/8/2022

Về việc khắc phục một số nội dung trong công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 

tiến Hệ thống QLCL TCVN 9001 sau khi đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đánh giá 6 

tháng đầu năm

UBND Huyện

130 Công văn
1936/UBND-

KTHT 
3/10/2022

V/v khắc phục tồn tại, hạn chế công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
UBND Huyện

131 Báo cáo 288/BC-UBND 3/11/2022
Báo cáo kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại địa 

bàn huyện Thạch Hà năm 2022
UBND Huyện

132
Công văn 1356/UBND-NV 22/7/2022 Về việc rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn của các phòng chuyên môn
UBND huyện

133 Công văn 1369/UBND-TP 25/7/2022 Về việc rà soát văn bản QPPL UBND huyện

134 Quyết định 405/QĐ-UBND 1/6/2022
Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính 06 tháng 

đầu năm tại các xã, thị trấn;
UBND huyện

135 Quyết định 1935/UBND-NV 3/10/2022
lập danh sách khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan nhà nước năm 2022
UBND huyện

136 Công văn 310/UBND-NV 3/3/2022
Về việc tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2021 và 

triển khai kế hoạch CCHC năm 2022 bản ban hành
UBND huyện
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