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

   
       Số: 643  /VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày 22 tháng 02 năm 2019 

 

V/v đề nghị rà soát, lựa chọn TTHC  
thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả 

kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy 

   

     Kính gửi:  
                          - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

              - UBND các huyện, thành phố. 

                                         

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính;  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức cần giải quyết công 
việc liên quan đến các thủ tục hành chính (TTHC) vào ngày nghỉ, Văn phòng 
UBND tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, đơn vị thường xuyên phát sinh để đề xuất UBND tỉnh quyết 
định tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ 
Bảy hàng tuần. 

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã rà 
soát, lựa chọn và tổng hợp chung trong kết quả rà soát, lựa chọn của huyện. 

2. Kết quả rà soát, lựa chọn (theo mẫu) gửi về Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 08/3/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định. 

(Có file điện tử mẫu Danh mục TTHC kèm theo trên eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 
theo đúng thời hạn trên./.  

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
  các phòng: NC, TH, TTPVHCC; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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