
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 5 năm 2020 

V/v đề nghị lựa chọn, cử công chức 

kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 

 

Hiện nay, danh sách công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC tại cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là công chức đầu mối) được phê duyệt tại 

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về việc kiện toàn công chức 

làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các Sở, ban, ngành trực 

thuộc UBND tỉnh đã có nhiều thay đổi và một số cơ quan, đơn vị đang tiếp tục 

trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thay đổi. 

Để kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống công 

chức đầu mối tại cấp tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị rà 

soát, lựa chọn, gửi Văn phòng UBND tỉnh danh sách công chức đầu mối có năng 

lực, đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/3/2020 của 

UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống công chức 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Đề nghị ưu tiên 

bố trí người đã có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ này hoặc công tác tại phòng, 

bộ phận có nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của cơ quan. 

Danh sách công chức đầu mối gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

29/5/2020 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn (mẫu 

danh sách gửi kèm theo trên VNPT-iOffice).  

Sau thời điểm có Quyết định kiện toàn của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu có sự 

thay đổi về công chức đầu mối, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định 

thay đổi và có Tờ trình, trực tiếp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định tại Quyết định số 478/QĐ-UBND. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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