
    ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 850 /UBND-VP Đình Lập, ngày 09 tháng  8  năm 2019 
V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ 

đoàn Kiểm tra thực hiện KSTTHC, 

CCTTHC, triển khai cơ chế một cửa 

một cửa liên thông 

 

 

 

                       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Đình Lập 

 

Căn cứ Thông báo số 74/TB-ĐKT ngày 16/7/2019 UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một 

cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh. Uỷ ban nhân 

dân huyện Đề nghị UBND xã Đình Lập chuẩn bị tốt các nội dung sau: 

1.1. Dự thảo Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 (theo mẫu gửi kèm Thông báo này). 

Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2018 đến hết 30/6/2019.  

1.2. Chuẩn bị hồ sơ TTHC đã giải quyết xong của các lĩnh vực TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; kèm theo đầy đủ sổ theo dõi 

tiếp nhận và trả kết quả; phiếu hẹn trả kết quả; biên lai thu phí và lệ phí (nếu có) 

liên quan đến việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.  

1.3. Thời gian kiểm tra 8h00 phút ngày 28/8/2019, tại UBND xã Đình 

Lập; 

1.4. Đề nghị UBND xã Đình Lập xây dựng dự thảo Báo cáo và gửi 01 bản 

về Văn phòng HĐND và UBND huyện theo địa chỉ gmail: 

ubdinhlap@gmail.com trước ngày 22/8/2019. 

UBND huyện đề nghị UBND xã Đình Lập quan tâm thực hiện theo đúng 

nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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