
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v đôn đốc hoàn thành và gửi 

báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn 

giải quyết TTHC năm 2021 

 

 

                         Kính gửi:    

             - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 

     - UBND các huyện, thành phố. 

 

Để thực hiện tốt nội dung rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo 

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các huyện, thành phố 

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát và tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất 

cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC cấp huyện, cấp xã; gửi Báo cáo 

kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm đến các cơ quan chuyên môn theo phạm vi 

quản lý và Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 12/4/2021. 

2. Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh 

Tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết và xem  xét, tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của 

UBND cấp huyện đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành. 

Gửi Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết về 

UBND tỉnh và xây dựng Tờ trình kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, xong trước ngày 

29/4/2021. 

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH-NC, HC-QT, 

  Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 Phạm Hùng Trường 
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