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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /SKHCN-VP 
V/v thực hiện Quyết định số 776/QĐ-

UBND ngày 05/5/2020 về Phê duyệt 

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KHCN   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

                   

 

 

 

 

Kính gửi :  

 

 

- Các phòng chuyên môn của Sở  

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
 

 

 

 Thực hiện Quyết số 776/QĐ-UBND  ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa hoc và Công nghê ̣tỉnh Lạng 

Sơn  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện sửa đổi giảm thời hạn giải quyết 

TTHC của trong nội dung các Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tại Quyết định số 

776/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh. 

(Có Quyết định số 776/QĐ-UBND và Danh mục chi tiết gửi kèm theo) 

Kết quả sửa đổi quy trình nội bộ gửi về Văn phòng Sở KH&CN trước ngày 

26/5/2020 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ban hành theo quy 

định. 

Lưu ý: Trong quá trình sửa đổi giảm thời hạn tại bước nào trong Quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

đánh dấu màu vàng để thuận lợi trong việc đối chiếu được nhanh và chính xác./. 

 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 


		2020-05-07T09:08:47+0700


		2020-05-07T09:21:51+0700


		2020-05-07T09:21:51+0700


		2020-05-07T09:21:51+0700




