
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:  554 /SKHCN-VP 

V/v yêu cầu báo cáo tình hình triển khai  
thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày 24  tháng 7 năm 2020 

                   

 
 
 

 
 
 

Kính gửi :  

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

 

Thực hiện Công văn số 2940/VP-TTPVHCC ngày 22/7/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 
61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) yêu cầu các Phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
thuộc Sở (gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2016 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một  cửa  liên  thông  trong  
giải  quyết  thủ tục hành  chính (TTHC), Quyết định  số 45/2016/QĐ-TTg  ngày 
19/10/2016  của  Thủ tướng  Chính  phủ về việc  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích số liệu báo cáo tính từ ngày 
17/01/2019 đến ngày 15/6/2020. 

Chú ý: Các đơn vị thống kê chính xác số liệu theo mẫu phụ lục 1b và 2b. 

(Có chi tiết mẫu Đề cương báo cáo và mẫu phụ lục 1b và 2b gửi kèm) 

Báo cáo gửi về Sở KH&CN trước ngày 26/7/2020, để kịp thời tổng hợp gửi Văn 
phòng UBND tỉnh.  

2. Thực hiện “ngày” và “ngày làm việc” tại Công văn số 1188/UBND-KSTT 
ngày 06/6/2019 về việc yêu cầu rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết TTHC 

Trong quá trình công chức các đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 
TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cá nhân, tổ chức phát hiện trên 
hệ thống 1 cửa điện tử không chính xác tự động cộng thêm ngày thứ bẩy, chủ nhật vào 
thời hạn giải quyết TTHC, có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung tâm Phục vụ hành 
chính công và Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh để chỉnh sửa kịp thời theo quy 
định.   

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Công chức 1 cửa tại TTPVHCC; 
- Lưu: VT, VP (tthai). 

TL.GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Như Thủy 
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