
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 9 năm 2020 
 

V/v đôn đốc thực hiện đánh giá việc 

giải quyết TTHC theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và báo cáo 

công tác KSTTHC quý III năm 2020 

 

   Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC), Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Văn Phòng 

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC quý III năm 2020 như sau: 

1. Tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông theo quy định  

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá việc giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quý III năm 2020 tại 

cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả đánh giá gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đánh giá, phân loại theo quy định. 

Nội dung, cách thức đánh giá cụ thể theo quy định tại Quyết định số 

1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mẫu phiếu 

và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kết quả đánh giá được tổng hợp chung trong Báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý III năm 2020; thực hiện 

chấm điểm và gửi kèm Báo cáo các Mẫu số 04 và 06 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND. 
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2. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách 

TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC quý III năm 2020, cụ thể: 

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổng hợp báo cáo theo Đề 

cương báo cáo được gửi kèm theo Công văn này và các biểu mẫu số 

01b/VPCP/KSTT, 03b/VPCP/KSTT, 04b/VPCP/KSTT, 05a/VPCP/KSTT, 

06a/VPCP/KSTT, 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

Đề nghị các cơ quan sau báo cáo thêm nội dung liên quan đến lĩnh vực 

phụ trách, cụ thể: 

- Sở Tư pháp báo cáo nội dung về thẩm định TTHC trong lập đề nghị xây 

dựng VBQPPL và dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và 

UBND tỉnh (theo biểu mẫu số 02c/VPCP/KSTT của phụ lục XI ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). 

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tình hình triển khai, kết quả 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 và việc thực hiện một cửa điện 

tử theo quy định; kết quả thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên 

địa bàn tỉnh. 

b) UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo theo Đề cương báo cáo 

gửi kèm theo Công văn này và các biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT, 

06b/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

c) Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn báo cáo kết 

quả thực hiện chuyên mục Cải cách TTHC theo Quy chế phối hợp số 41/QCPH-

VP-BLS-ĐPTTH ngày 12/2/2018. 

d) Thời điểm lấy số liệu: từ 16/6/2020 đến hết ngày 15/9/2020 

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo quý III năm 

2020 về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, xây dựng 

dự thảo báo cáo chung của UBND tỉnh trước ngày 25/9/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 

chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CM, Ban TCD, 

  TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, TT PVHCC. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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