
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /SKHCN-VP 
V/v đôn đốc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi 

bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi :  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
 

  

Thực hiện Công văn 1325/VP-KSTT ngày 06/4/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục 

TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy.  

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các phòng chuyên môn của 

Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẩn trương thực hiện rà soát, lựa 

chọn TTHC thuộc trách nhiệm của đơn vị đang quản lý triển khai thực hiện trong 

quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân thấy 

thực sự cần thiết và thường xuyên phát sinh yêu cầu làm việc trong ngày nghỉ để 

đề xuất gửi Văn phòng UBND tỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ việc tổ chức thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần. 

(Có mẫu danh sách TTHC gửi kèm) 

Kết quả rà soát gửi về Sở KH&CN trước ngày 9/4/2020 để kịp thời tổng hợp 

gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy dịnh./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 



 

        

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, BÃI BỎ THỰC 

HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẨY HÀNG 

TUẦN 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP  ngày       tháng  4  năm 2020 

    của Sở KH&CN) 

 

Phần I. DANH MỤC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP TỈNH (… TTHC) 
 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 
Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

I LĨNH VỰC …  (… TTHC)   

1    

2 …   

 

Phần II. DANH MỤC ĐỀ XUẤT BÃI BỎ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP TỈNH (… TTHC) 
 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 
Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

I LĨNH VỰC …  (… TTHC)   

1    

2 …   
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