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_______________ 

 

Số: 6220/VPCP-KSTT 
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn  

rà soát, đánh giá, đề xuất phương 

án phân cấp giải quyết TTHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;  

- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

   

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án  

“Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, Văn phòng Chính phủ đã nghiên 

cứu, xây dựng dự thảo Hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp 

trong giải quyết thủ tục hành chính (xin gửi kèm theo). 

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý bộ, cơ quan, địa phương 

nghiên cứu và tham gia ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn. Ý kiến tham gia bằng 

văn bản đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ
1
 trước ngày 12 tháng 9 năm 2021 

để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý bộ, cơ quan, địa phương./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, 

các Vụ: TCCV, PL, NC, KTTH, CN, NN,   

KGVX, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCB, HC; 

- Lưu: VT, KSTT NTTL (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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