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V/v tham gia ý kiến đối với  

hồ sơ trình Đề án 

TP. Lạng Sơn, ngày 10  tháng  3  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

                 

Thực hiện Công văn số 758/VP-TTPVHCC ngày 5/03/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-

UBND thành phố; các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã trên địa 

bàn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối 

với hồ sơ trình Đề án gồm: Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề 

án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Qua nghiên cứu, UBND thành phố hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo 

Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng 

Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến đóng góp đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định 

phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

thành phố báo cáo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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