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Kính gửi:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh 
về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật và nghiệp vụ 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã biên tập và 
xuất bản cuốn "Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính" để cấp phát miễn 
phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đến Văn phòng UBND tỉnh (bộ 
phận Văn thư) nhận sách và phân phát cho các phòng, ban, đơn vị, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính với số lượng như sau: 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Mỗi đơn vị 05 cuốn. 

- UBND cấp xã: Mỗi đơn vị 03 cuốn (Đề nghị các huyện, thành phố nhận 
và chuyển đến các xã). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được cấp phát sách 
thực hiện việc phân phối, quản lý, sử dụng sách đúng đối tượng, đúng mục đích 
để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
  các phòng: TH, NC, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 
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