
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số: 1104  /VP-KSTT Lạng Sơn,  ngày 26  tháng 3 năm 2019 
 

   V/v tổng hợp và cung cấp danh 
sách doanh nghiệp thực hiện TTHC 
trong 6 tháng cuối năm 2018     

     
Kính gửi:  

 - Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên 
và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và 
Truyền thông; 

 - Các cơ quan: Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Cục 
Thuế tỉnh. 

                        

Thực hiện Công văn số 44/HĐTV ngày 18/3/2019 của Hội đồng tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp danh 
sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2018, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các Sở, ngành cung cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện 
thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2018 theo đúng hướng dẫn và biểu 
mẫu kèm theo Công văn số 44/HĐTV nêu trên; gửi danh sách về Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 29/3/2019.  

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh và 
gửi danh sách doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối 
năm 2018 về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 
Chính phủ kịp thời hạn. 

(Công văn số 44/HĐTV được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 

                                          

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- C, PCVP, các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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