
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số:1980 /VP-KSTT Lạng Sơn,  ngày   04  tháng 6 năm 2018 

V/v báo cáo công tác kiểm 
soát TTHC quý II năm 2018 

 

 

  Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính (TTHC), Văn Phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, 
ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết 
quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Đề cương và biểu mẫu báo cáo 
a) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tổng hợp báo cáo theo Đề 

cương báo cáo tại Phụ lục XII và các biểu mẫu số 01b/VPCP/KSTT, 
03b/VPCP/KSTT, 04b/VPCP/KSTT, 05a/VPCP/KSTT, 06a/VPCP/KSTT, 
06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 
02/2017/TT-VPCP. 

Riêng Sở Tư pháp báo cáo thêm nội dung tại biểu mẫu số 02c/VPCP/KSTT 
của phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP. 

b) UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo theo Đề cương báo 
cáo tại Phụ lục XII và các biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT, 06b/VPCP/KSTT 
và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 
02/2017/TT-VPCP. 

 2. Thời điểm lấy số liệu từ 16/03/2018 đến hết ngày 15/6/2018. 

 3. Thời hạn gửi báo cáo, nhập liệu báo cáo điện tử 
Các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo quý II năm 2018 về UBND tỉnh 

(thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của 
tỉnh và sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện việc nhập liệu, gửi báo 
cáo điện tử của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống quản lý và đánh giá về 
kiểm soát thủ tục hành chính trước ngày 25/6/2018. 

Đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố quan tâm thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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