
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KSTT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ  

công tác giám sát của Ban thường 

trực Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

 

 
        Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố. 

       

Thực hiện Công văn số 664/MTTW-BTT ngày 18/3/2020 của Ban 

thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát 

cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Báo 

cáo kết quả triển khai, thực hiện nội dung cải cách TTHC (số liệu báo cáo tính 

từ 01/01/2019 đến 30/3/2020, riêng số liệu tổng hợp TTHC công bố thuộc 

phạm vi quản lý của các cơ quan chuyên môn tính đến thời điểm báo cáo), gửi 

Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/5/2020. 

(có mẫu báo cáo gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

2. Giao các sở có liên quan xây dựng nội dung báo cáo theo chức năng 

tham mưu, quản lý (tổng hợp chung trong báo cáo tại khoản 1 nêu trên), cụ thể: 

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo 

cáo về công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo các nội dung 

yêu cầu tại tiết 1.2 khoản 1 Mục II Kế hoạch số 92/KH-MTTW-BTT ngày 

11/3/2020 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

b) Sở Tư pháp báo cáo về kết quả thẩm định quy định về TTHC trong 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của địa 

phương. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về kết quả triển khai, thực 

hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử, Chính phủ 

điện tử của tỉnh. Khả năng tiếp cận thông tin, thực hành các dịch vụ công; các 

công cụ, hình thức trợ giúp người dân, tổ chức thực hiện thành công các dịch 

vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức trên địa bàn 

tỉnh. 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc ban hành tiêu chuẩn và quy 

trình quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh.  
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3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng Báo 

cáo của UBND tỉnh để gửi Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam trước ngày 30/5/2020. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo 

cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính riêng của ngành theo các nội 

dung tại Đề cương ban hành kèm theo Kế hoạch số 92/KH-MTTW-BTT, gửi 

Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND 

tỉnh trước ngày 30/5/2020; chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc giám sát tại 

Sở khi có thông báo chính thức. 

(Công văn số 664/MTTW-BTT, Kế hoạch số 92/KH-MTTW-BTT và Đề 

cương báo cáo được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;    

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TT TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
 


		2020-04-09T13:59:08+0700


		2020-04-09T14:09:31+0700


		2020-04-09T14:09:31+0700


		2020-04-09T14:09:31+0700




