
                                 

    Kính gửi:  

                 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

                           - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

  - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                                           - Thanh tra tỉnh. 

  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 

45/SVHTTDL-VP ngày 16/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Công văn số 59/SGDĐT-VP ngày 09/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 56/SLĐTBXH-VP ngày 14/01/2020 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Công văn số 10/TTr-VP ngày 10/01/2020 của Thanh tra 

tỉnh về việc lựa chọn, đề xuất thủ tục hành chính (TTHC) để xây dựng kế 

hoạch rà soát đánh giá năm 2020, sau khi nghiên cứu, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020: Hết năm 2020 các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh hoàn thành việc rà soát 100% TTHC có quy định về thời hạn giải 

quyết từ 03 ngày trở lên, để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm 

ít nhất 30% thời gian thực hiện.  

Tuy nhiên, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Thanh tra tỉnh chưa thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

phương án cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC thuộc phạm vi quản 

lý; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình cắt giảm với số lượng chưa 

đáp ứng yêu cầu. 

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu của Đề án cải cách TTHC 

của tỉnh đến năm 2020 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Thanh tra tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ các TTHC 

có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên thuộc phạm vi quản lý; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, bổ sung danh mục TTHC có 

quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên, để đề xuất đưa vào kế 

hoạch rà soát năm 2020.  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

          
 

CỘ    OÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA  IỆT  AM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

 

Số:       /VP-KSTT 

V/v đề nghị tổng hợp đủ số lượng 

TTHC để đề xuất rà soát cắt giảm 

thời hạn giải quyết. 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 
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Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện, danh mục TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

05/02/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát TTHC 

của tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c ; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, NC, KSTTHC; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. C               
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