
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Số:        /VP-KSTT  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

V/v đề nghị rà soát, đề xuất bổ sung 

hoặc bãi bỏ danh mục 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. 

 

Để thực hiện có hiệu quả 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 (TTHC); tránh trường hợp 

bố trí nhân lực, kinh phí không hợp lý, gây lãng phí trong việc tổ chức thực hiện 

làm việc trong ngày nghỉ; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

1. Trên cơ sở các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1077/QĐ-

UBND ngày 10/6/2019 và số 1235/QĐ-UBND ngày 07/7/2019 về việc tổ chức 

làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn TTHC thực sự cần thiết và 

thường xuyên phát sinh yêu cầu làm việc trong ngày nghỉ để đề xuất Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định bổ sung hoặc bãi bỏ việc 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, đề xuất và tổng hợp chung trong kết quả rà soát, đề xuất của huyện. 

2. Kết quả rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ (theo mẫu) gửi về Văn 

phòng UBND tỉnh trước ngày 24/4/2020 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

(Có mẫu Danh mục TTHC gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

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, các Phó CT UBND tỉnh (B/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

  các phòng: KSTT, NC, TH, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PH  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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