
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT     Lạng Sơn, ngày      tháng 7  năm 2020 

V/v cắt giảm điều kiện kinh doanh, 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

cải thiện môi trường kinh doanh 

 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 5452/CĐ-

VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm điều kiện kinh 

doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, 

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

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục kinh doanh theo thẩm quyền và quy định 

hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh 

doanh của tỉnh; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

(Công điện số 5452/CĐ-VPCP được gửi kèm theo qua iOffice và trên 

Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, TC, NN&PTNT, CT, XD, GTVT,  

  VH-TT&DL; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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