
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  159 /SKHCN-TTra 

V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện  
rà soát  giảm thời hạn giải quyết TTHC 

theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch  rà 
soát của UBND tỉnh   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày  11 tháng 03 năm 2019 

                   

 
 

 

 
Kính gửi :  

 
 

- Các phòng chuyên môn của Sở; 
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

 
 

 

 
 Thực hiện Công văn số 642/VP-KSTT ngày 22/02/2019 Văn phòng UBND  
tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát  giảm thời hạn giải 
quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC và Kế hoạch  rà soát của UBND tỉnh, Sở 
Khoa học và Công  nghệ yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường chất lượng khẩn trương thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết 
TTHC thuộc trách nhiệm đang quản lý trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC 
cho tổ chức cá nhân tại 4.2 mục 4 phần II Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 
09/01/2019. 

(Có biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này) 

Kết quả rà soát gửi về Thanh tra Sở và  file điện tử các TTHC gửi qua Email 

(tthaikhcnls@gmail.com) trước ngày 25/3/2019 để tổng hợp gửi xây dựng báo cáo 

kết quả rà soát gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./. 

 Lưu ý: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC ghi rõ lý do cắt giảm thời hạn 

hoặc lý do giữ nguyên không cắt giảm thời hạn giải quyết của từng TTHC. 

  
   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Ttra (tthai) 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 

 
 
 
 


		2019-03-11T11:28:44+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




