
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:         /UBND-VP  Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

V/v đề nghị 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 

       Kính gửi:  

                               - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

    - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

               - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1325/VP-KSTT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đề  Về việc nghị 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; tránh trường hợp bố trí nhân lực, kinh phí không hợp lý, gây lãng phí 

trong việc tổ chức thực hiện làm việc trong ngày nghỉ; UBND huyện Đình Lập 

đề nghị các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Trên cơ sở Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 07/7/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các cơ quan, đơn vị rà soát, 

lựa chọn TTHC thực sự cần thiết và thường xuyên phát sinh yêu cầu làm việc 

trong ngày nghỉ để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 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. 

2. Kết quả rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ (theo mẫu) gửi về UBND 

huyện thông qua Văn phòng UBND huyện trước ngày 13/4/2020 để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 

(Có mẫu Danh mục TTHC gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo đúng 

thời hạn trên./.  
                                      

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Chủ tịch, các Phó CT UBND (B/c); 

- C, PCVP HĐND và UBND;  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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