
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT - TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông,  ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v tuyên truyền triển khai thí điểm sáng kiến cải 

cách hành chính “Ngày không viết” và  

“Ngày không hẹn”  

 

                                      

    

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng thêm sự thân thiện giữa người 

dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền các cấp 

trong thực thi công vụ, hướng đến xây dựng "Chính quyền liêm chính - phục vụ - 

kiến tạo", UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình sáng kiến 

cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” - Kế hoạch số 

824/KH- UBND ngày 29/12/2022.  

Mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” hướng tới phát huy tối 

đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp 

kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày làm việc. 

* Đơn vị áp dụng thí điểm: (1) Bộ phận Một cửa cấp huyện: Cư Jút; 

Krông Nô; Đắk Glong; thành phố Gia Nghĩa; (2) Bộ phận Một cửa UBND các 

xã, phường, thị trấn: thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút; xã Nam Đà, huyện Krông 

Nô; xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong; phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. 

* Danh mục TTHC áp dụng thí điểm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất; TTHC Đăng ký hộ kinh doanh cá thể; TTHC Xác nhận tình trạng 

hôn nhân. 

* Thời gian áp dụng: Dự kiến từ ngày: 01/3/2023 đến tháng 12/2023. 

 Với nội dung, ý nghĩa nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông qua các loại hình báo 

chí, tập san, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, trang mạng xã 

hội của đơn vị để thực hiện thông tin, tuyên truyền đến người dân biết và hưởng 

ứng việc triển khai thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày 

không viết” và “Ngày không hẹn”của UBND tỉnh Đắk Nông; thông tin kết quả 

triển khai thực hiện mô hình tại từng địa phương trên địa bàn. 
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 Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện. (Gửi kèm công văn này kế hoạch số 824/KH – UBND ngày 29/12/2022 của 

UBND tỉnh). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (th/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng (p/h); 

- Sở Nội vụ (p/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Trung tâm CNTT&TT (th/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Thắng 
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