
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  9  năm 2022 

V/v chuẩn bị các nội dung xây dựng 

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành 

chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh. 

 

 

                                         Kính gửi:  

                                                    - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thành phố; 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, đồng chí Dương 

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

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động 

nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội 

bộ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình theo 

Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ để sau 

khi có hướng dẫn cụ thể của Văn phòng Chính phủ có thể triển khai thực hiện có 

hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ.   

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, xong trước ngày 

01/11/2022 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

(Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

gửi kèm theo trên VNPT-iOffice).                                    

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Chánh, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng, đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, TTPVHCC (HVT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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