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

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số:           /VP-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 
 

V/v tổng hợp và cung cấp danh sách 

    doanh nghiệp thực hiện TTHC 

     trong 6 tháng cuối năm 2019 
    

     

Kính gửi:  
 - Các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền 

thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế. 

                        

Thực hiện Công văn số 304/HĐTV ngày 22/6/2020 của Hội đồng tư vấn 

cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp danh 

sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2019; 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin 

và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tổng hợp, cung cấp danh sách doanh 

nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2019, theo 

đúng hướng dẫn và biểu mẫu kèm theo Công văn số 304/HĐTV nêu trên. 

Trước ngày 05/7/2020, trực tiếp gửi văn bản giấy cung cấp danh sách doanh 

nghiệp về Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư 

vấn cải cách thủ tục hành chính (Tầng 6, Tòa nhà số 10 Chu Văn An, Ba Đình, 

Hà Nội), đồng gửi UBND tỉnh; gửi bản điện tử vào địa chỉ hòm thư 

info@vief.vn.  

(Công văn số 304/HĐTV được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 

- C, PCVP, các phòng CV, 

   TTPVHCC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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