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VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1919 /VP-KSTT Lạng Sơn, ngày 30  tháng 5  năm 2018 

V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch  
rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 

trên địa bàn tỉnh 

 

 
Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

                            

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng rà soát theo Kế hoạch số 213/KH-
UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các 
cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. 

2. Thực hiện rà soát theo đúng phương pháp, quy trình quy định tại 
Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính. (Có file mẫu biểu tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo 
quy định mới - đã cài công thức tính toán - gửi kèm trên eOffice). 

3. Gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018 
để Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và tổng hợp báo cáo chung của tỉnh.  

Hồ sơ kết quả rà soát gồm:  

- Các biểu mẫu rà soát (gồm: Biểu mẫu 02/RS-KSTT và Biểu mẫu 03/RS-
KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP); 

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, trong đó nêu rõ: Nội dung phương án 
đơn giản hoá TTHC, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do, chi phí cắt 
giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi. (Có file mẫu báo cáo gửi kèm trên 
eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan quan tâm thực hiện để Kế 
hoạch rà soát TTHC của tỉnh đạt kết quả./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: TH, NC ; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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