
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1273/UBND-VP Văn Quan, ngày 10 tháng 12 năm2019 
 

V/v thưc̣ hiêṇ đánh giá việc giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông và báo cáo công 

tác KSTTHC năm 2019 

Kính gửi:  

 

 - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 5401/VP-KSTT ngày 08/12/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC năm 2019. UBND 

huyện yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện , UBND các xã, thị trấn 

thưc̣ hiêṇ đánh giá viêc̣ giải quyết TTHC theo cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông 

và báo cáo tình hình , kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC , cải cách TTHC , 

triển khai thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

năm 2019 như sau: 

1. Tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2019 tại cơ quan, đơn vị: 

 Nội dung, cách thức đánh giá cụ thể theo quy điṇh taị Quyết điṇh số 

1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mẫu phiếu và 

tổ chức thưc̣ hiêṇ đánh giá viêc̣ giải quyết TTHC theo cơ c hế môṭ cửa, môṭ cửa liên 

thông trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn . 

Kết quả đánh giá đươc̣ tổng hơp̣ chung trong Báo cáo tình hình , kết quả thưc̣ 

hiêṇ công tác kiểm soát TTHC , cải cách TTHC , triển khai thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ 

cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2019. 

2. Báo cáo tình hình , kết quả thưc̣ hiêṇ công tác kiểm soát TTHC , cải cách 

TTHC, triển khai thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa , môṭ cửa liên thông trong giải quy ết 

TTHC năm, cụ thể: 

a) Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tổng 

hơp̣ báo cáo theo Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này và các biểu mâũ 

số 05a/VPCP/KSTT, 06b/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục 

XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

b) Thời điểm lấy số liêụ từ  16/12/2018 đến hết ngày 15/12/2019. 

c) Thời hạn gửi báo cáo, nhập liệu báo cáo điện tử 

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn gửi Báo cáo năm 2019 về 

UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, xây 

dựng dự thảo báo cáo chung của UBND huyện và sử dụng tài khoản đã được cấp 

để thực hiện việc nhập liệu, gửi báo cáo điện tử của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ 
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thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính trước ngày 19/12/2019. 

(Bản mềm gửi về địa chỉ: Matruongcong91@gmail.com). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng chuyên môn , UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KSTT (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
 

 


