
 

 

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 4 năm 2021 
 

V/v đôn đốc thưc̣ hiêṇ cập nhật 

thông tin báo cáo về công tác kiểm 

soát TTHC trên Hệ thống thông tin 

báo cáo của Văn phòng Chính phủ 

 

   Kính gửi: 

- Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện: Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định, 

Đình Lập. 

 

Thực hiện Công văn số 1341/VPCP-KSTT ngày 03/3/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo 

cáo của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 

808/VP-TTPVHCC ngày 10/3/2021, thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện báo cáo thông 

qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ từ quý I năm 2021. 

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, một số sở, ngành, UBND cấp 

huyện chưa hoàn thành, gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ gồm: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện: Bình 

Gia, Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập. 

Để bảo đảm báo cáo của UBND tỉnh hoàn thành đúng thời hạn (ngày 

15/4/2021 Văn phòng Chính phủ đóng Hệ thống), Văn phòng UBND tỉnh đề 

nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc cập nhật thông tin, gửi 

báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ chậm 

nhất trong sáng ngày 13/4/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghi ̣ các cơ quan, đơn vi ̣ nghiêm túc thực hiện 

chế độ báo cáo theo đúng quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng CM, Ban TCD, 

  TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, TT PVHCC. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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