
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
ĐOÀN KIỂM TRA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 94 /TB-ĐKT Lạng Sơn, ngày  29 tháng 8  năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian, phương thức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

               Kính gửi:  
            - Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; 
            - UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc. 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về 
việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách 
TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019; Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách 
TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 
2019; ngày 16/7/2019, Đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo số 74/TB-ĐKT về 
việc kiểm tra kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển 
khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 
trong đó có thông báo cụ thể về thời gian kiểm tra và phương pháp kiểm tra tại 
các đơn vị: Sở Nội Vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Văn Lãng, UBND 
huyện Cao Lộc. 

  Tuy nhiên do thời gian kiểm tra tại các đơn vị trên trùng với lịch công tác 
đột xuất nên Đoàn Kiểm tra thông báo thay đổi thời gian và phương thức kiểm 
tra tại các đơn vị trên cụ thể như sau: 

  1. Thay đổi thời gian kiểm tra 

  1.1. Thời gian kiểm tra tại UBND nhân dân huyện Văn Lãng từ 08h00 ngày 
09/8/2019 chuyển sang thời gian 08h00 ngày 13/9/2019 (Thứ sáu) 

  1.2. Thời gian kiểm tra tại Sở Nội vụ từ 08h00 ngày 14/8/2019 chuyển sang 
thời gian 08h00 ngày 24/9/2019 (Thứ ba). 

  2. Thay đổi phương thức kiểm tra 

  Thay đổi phương thức kiểm tra trực tiếp bằng phương thức kiểm tra qua 
báo cáo đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư , UBND huyện Cao Lộc, cụ thể: 

  2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cao Lộc chuẩn bị báo cáo và 
các loại tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra gửi về Văn phòng UBND tỉnh, bao 
gồm: 
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- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 
2018 và 6 tháng đầu năm 2019 (theo mẫu gửi kèm Thông báo số 74/TB-ĐKT). 
Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2018 đến hết 30/6/2019.  

- Bản photo (có đóng dấu treo của đơn vị) hồ sơ TTHC đã giải quyết xong 
của 04 lĩnh vực (do cơ quan tự chọn), mỗi lĩnh vực 03 bộ hồ sơ TTHC kèm theo 
đầy đủ nội dung thông tin tiếp nhận (photo trích xuất từ sổ theo dõi tiếp nhận và 
trả kết quả), phiếu hẹn trả kết quả, biên lai thu phí và lệ phí (nếu có) liên quan 
đến các TTHC được chọn kiểm tra.  

UBND huyện Cao Lộc lựa chọn và chỉ đạo 01 xã thuộc huyện chuẩn bị hồ 
sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra theo các nội dung trên và gửi về Văn phòng UBND 
tỉnh cùng tài liệu phục vụ kiểm tra của huyện.  

2.2. Tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra gửi về Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 16/9/2019. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 74/TB-ĐKT ngày 16/7/2019 của 
Đoàn kiểm tra không thay đổi. 

Đoàn kiểm tra thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                        
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Đoàn Kiểm tra 
   theo QĐ số 985/QĐ-UBND; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh 
  (chuyên mục CCTTHC); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, NC, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT).  

TRƯỞNG ĐOÀN  
 
 
 
 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phạm Hùng Trường 
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