
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  5  năm 2021 

V/v cung cấp thông tin cho Hội 

đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính của Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi:  Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Y tế; Cục Hải quan tỉnh,  

Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh.  

                              

Thực hiện Văn bản số 47/HĐTV ngày 04/5/2021 của Hội đồng tư vấn cải 

cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin 

phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI năm 2021; đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

Yêu cầu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công 

thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Cục 

Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp 

đã thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi đánh giá trong thời gian từ ngày 

01/7/2020 đến ngày 31/3/2021 (theo Biểu mẫu tại các phụ lục I, II gửi kèm theo 

Văn bản số 47/HĐTV ngày 04/5/2021), gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm 

nhất trong ngày 12/5/2021 để tổng hợp, gửi Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.  

(Văn bản số 47/HĐTV ngày 04/5/2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ 

tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ gửi kèm theo trên VNPT-Ioffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành biết, thực hiện./. 
 

 

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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