
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
ĐOÀN KIỂM TRA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số: 105/TB-ĐKT  Lạng Sơn,  ngày  13 tháng 8 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính  
năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về 
việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 
2018 trên địa bàn tỉnh; ngày 27/7/2018, Đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo số 
94/TB-ĐKT về việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, trong đó có nội dung Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác kiểm 
soát TTHC trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 15/8/2018. 

Ngày 10/8/2018, Đoàn kiểm tra nhận được Công văn số 930/STNMT-VP 
ngày 08/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin lùi thời gian kiểm tra 
công tác kiểm soát TTHC năm 2018. Sau khi xem xét, Đoàn kiểm tra nhất trí và 
thông báo thời gian kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018 tại Sở Tài 
nguyên và Môi trường chuyển sang 08h00 ngày 23/8/2018 (thứ Năm). 

Các nội dung khác tại Thông báo số 94/TB-ĐKT ngày 27/7/2018 của Đoàn 
Kiểm tra không thay đổi. 

Đoàn kiểm tra thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thành viên Đoàn kiểm tra theo  
  QĐ  số 1234/QĐ-UBND; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh 
  (Chuyên mục CCTTHC); 
- C,PCVP UBND tỉnh 
- Các phòng: TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT). 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 
 
 
 
 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phạm Hùng Trường 
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