
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 
 

Số: 1137/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu 

với nhân dân đợt 2 năm 2022 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/01/2022 về việc tổ chức 

đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực 

thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân năm 2022.   

Ngày 01/11/2022, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Thông báo số 

378/TB-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND 

huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân 

về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đợt 2 năm 2022. Theo nội 

dung của Thông báo số 378/TB-UBND, thời gian tiếp nhận kiến nghị về thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức năng của UBND huyện Mộc Châu từ 

31/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022; thời gian tổ chức đối thoại 01 ngày, dự kiến 

tổ chức vào ngày 02/12/2022. Địa điểm tổ chức tại Hội trường tầng 5, trụ sở 

HĐND-UBND huyện, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. 

Tuy nhiên, sau thời gian trên UBND huyện không nhận được yêu cầu đối 

thoại trực tiếp của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Vì vậy UBND huyện 

không tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp, công dân về 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của UBND huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp Lãnh đạo 

UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, 

công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND 

huyện Mộc Châu đợt 2 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đ/c CT UBND huyện; 

- Đ/c PCT UBND huyện (KT, NL, VX); 

- Lưu: VT, ĐH, 05 bản. 
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