
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 1402/VPCP-KSTT 

V/v xin ý kiến đối với                

hồ sơ trình Đề án
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Ban cơ yếu Chính phủ; 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

  

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (khoản 7, 

mục III Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 Về các nhiệm vụ, 

giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 

vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19), Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan xây dựng dự thảo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Văn phòng Chính phủ xin gửi và xin ý kiến của Quý cơ quan về dự thảo 

Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án (xin gửi kèm theo). Ý kiến tham 

gia của Quý cơ quan xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 12 tháng 3 

năm 2021 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ 

tướng xem xét, quyết định (Bản mềm ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ 

nguyenthibichngan@thutuchanhchinh.vn)./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- VPCP: BTCN; 

- Cổng TTĐTCP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTT (02).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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