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

  
       Số: 2449 /VP-KSTT Lạng Sơn,  ngày 18 tháng  6 năm 2019 

V/v đề nghị góp ý đối với danh 
mục TTHC tổ chức thực hiện 
vào sáng thứ 7 hàng tuần tại 

UBND cấp huyện, cấp xã 

 

Kính gửi: 
 

 - Các Sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; 
Xây dựng; Lao động - Thương binh và xã hội, 
Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch 
và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

 - 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 thực hiện thủ tục hành chính 
(TTHC) ngoài giờ hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 
643/VP-KSTT ngày 22/02/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn 
TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy. 

Sau khi tổng hợp danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện, cấp xã; kết quả đề xuất giữa các đơn vị không thống nhất và 
có một số TTHC trong thực tế không thực sự cần thiết phải tổ chức thực hiện 
trong ngày nghỉ. 

Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy 
được thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí và thống nhất trong toàn tỉnh; trên cơ sở 
đề xuất của UBND các huyện và số lượng phát sinh hồ sơ thực tế theo báo cáo 
định kỳ của các đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy 
hàng tuần tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã; trong đó không lựa chọn từng 
TTHC mà tập trung vào các lĩnh vực thường xuyên có số lượng hồ sơ phát sinh 
lớn và là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản suất, kinh doanh của 
người dân và doanh nghiệp, cụ thể gồm: Chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng, 
đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh và xã hội.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn có TTHC cấp 
huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý của ngành và UBND các huyện, thành phố 
nghiên cứu tham gia ý kiến; có thể đề xuất bổ sung hoặc bỏ bớt lĩnh vực TTHC 
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đồng thời nêu rõ lý do, lưu ý tính thiết thực, hiệu quả trong việc đưa ra thực hiện 
làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy.  

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/7/2019 để 
tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

(Có file điện tử dự thảo Quyết định kèm theo trên eOffice)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các Phó CT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CV; 
- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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