
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v đề nghị rà soát, lựa chọn  

đăng ký TTHC thực hiện  

“4 tại chỗ” 

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

Thực hiện Thông báo số 291/TB-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

và thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở danh mục TTHC do Văn phòng UBND tỉnh dự kiến đưa ra 

thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (có danh mục 

TTHC kèm theo) đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, lựa chọn TTHC đề xuất 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện “4 tại chỗ”. Lưu ý đối chiếu, chỉnh 

sửa tên TTHC đúng với tên TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và 

cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Ngoài các TTHC tại danh mục trên, đề nghị rà soát, lựa chọn các TTHC 

đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; để bảo đảm có ít nhất 20% 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trở lên được tổ chức thực hiện thực hiện “4 

tại chỗ”. 

2. Danh mục TTHC đề xuất thực hiện “4 tại chỗ” gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 17/7/2020 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (B/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

  các phòng: TH-NC, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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