
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-TTPVHCC 

V/v báo cáo tình hình triển khai  

thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP  

và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

 

                         Kính gửi:  

                                       - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

                                       - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện văn bản số 5637/VPCP-KSTT ngày 10/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 

61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; đồng chí Nguyễn Long Hải, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố thực hiện đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích; trong đó thống kê chính xác số liệu theo mẫu phụ lục 1b và 2b, số 

liệu báo cáo tính đến ngày 15/6/2020; báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh 

chậm nhất trong ngày 28/7/2020.  

2. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 

theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn trên, trình UBND tỉnh 

ban hành trước ngày 31/7/2020. 

 (Công văn số 5637/VPCP-KSTT và đề cương báo cáo, biểu phụ lục 

được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

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

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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