
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

 

Số: 3092/UBND-TP 
V/v báo cáo kết quả thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin của công dân năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mộc Châu, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

 

                             Kính gửi:  

- Các phòng, ban, thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 1303/STP-PBGDPL ngày 06/10/2022 của Sở 

Tư pháp tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin năm 2022. Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu đề nghị các phòng, ban 

chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

- Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của công dân 

theo Đề cương báo cáo (gửi kèm theo). 

- Thời điểm báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/10/2022. 

Báo cáo  gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp trước ngày 

15/10/2022 và gửi 01 bản file đến hòm thư điện tử của Phòng Tư pháp: 

huonghtm.mocchau@sonla.gov.vn. 

Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP, 30 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Trọng Bình 
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