UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3307 /VP-KSTT

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị góp ý dự thảo
Quyết định ban hành Quy định
chế độ báo cáo định kỳ phục vụ
mục tiêu quản lý trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ
quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số
1961/VP-KSTT ngày 20/5/2019 thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định
về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh đã
xây dựng xong dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế
độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Để bảo đảm quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:
1. Các cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với nội dung dự thảo
Tờ trình, dự thảo Quyết định. Ý kiến góp ý của cơ quan đề nghị gửi về Văn
phòng UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo
đúng quy định.
2. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Quyết
định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các
cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định.
(Có dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định gửi kèm theo)
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng CM, TTTH-CB;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(HTHT).
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