
 

         Kính gửi: Các sở: Nội vụ; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông;  
                                       Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và PTNT.  

Ngày 27/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
522/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ 
thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện của UBND tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt 
là phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo), gồm 11 chế độ báo cáo định kỳ. 

Ngày 06/6/2018, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có Công văn số 
192/KSTT-KGVX về việc góp ý phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định 
kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để tiếp tục 
hoàn thiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh đề 
nghị: 

1. Các cơ quan rà soát lại các báo cáo quy định tại Quyết định số 522/QĐ-
UBND, có ý kiến giải trình hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản 
hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình 
theo ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tại Công văn số 
192/KSTT-KGVX. 

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung những báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban 
hành, thực hiện của địa phương còn thiếu và đề xuất phương án đơn giản hóa 
chế độ báo cáo (nếu có). 

(Công văn số 192/KSTT-KGVX gửi kèm theo trên eOffice) 

Văn bản giải trình, đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản hóa chế 
độ báo cáo đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018 để tổng 
hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoàn thiện phương án đơn giản hóa 
chế độ báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CV; 
- Lưu: VT, KSTT(HTHT). 
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Phạm Hùng Trường 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:2224 /VP-KSTT 

V/v đề nghị nghiên cứu, hoàn 
thiện phương án đơn giản hóa 

chế độ báo cáo của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, ngày  18 tháng  6  năm 2018 
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