
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày        tháng  4  năm 2021 

V/v xây dựng Kế hoạch  

triển khai thực hiện Đề án theo 

Quyết định số 468/QĐ-TTg 
 

                                 Kính gửi:  

                                                 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                                 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 2350/VPCP-KSTT 

ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc triển 

khai thực hiện Đề án; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; bảo đảm bám sát các nội dung, 

yêu cầu và tiến độ hoàn thành đã được phê duyệt tại Đề án; trình UBND tỉnh 

chậm nhất trong ngày 26/4/2021. 

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với 

Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình xây dựng Kế hoạch.  

 (Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Văn bản số 2350/VPCP-KSTT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

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

Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC; 

- L   - Lưu: VT, TTPVHCC (HVT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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