
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2063 /VP-NC 

Vv thực hiện nhiệm vụ nâng xếp 
hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Lạng Sơn, ngày 24  tháng 5  năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 
 

Thực hiện Công văn số 1777/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 
17/5/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng 
chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan: 

1. Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng xếp 
hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công 
văn trên; hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 03/6/2019. 

2. Xây dựng báo cáo quý II/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (theo mẫu báo cáo kèm 
theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019); hoàn 
thành, trình UBND tỉnh trước ngày 07/6/2019. 

(Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL và số 1777/BTP-
QLXLVPHC&TDTHPL được  gửi kèm qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, KTCN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý     
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