
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VPUBND-KSTTHC 

V/v đôn đốc báo cáo kết quả  

kiểm soát thủ tục hành chính  

quý II năm 2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày        tháng         năm 2020 

                     

 

 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC) theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020 tại cơ quan, đơn vị theo đúng thời 

gian và nội dung hướng dẫn tại Công văn số 568/VPUBND-KSTTHC ngày 

06/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh. 

 Trong quá trình thực hiện báo cáo, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý: Số 

liệu trong biểu mẫu về tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị 

trực tiếp giải quyết TTHC được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP (biểu mẫu 06a/VPCP-KSTT đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã; 

biểu mẫu 06b/VPCP-KSTT đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố) phải 

thống nhất với số liệu trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị về kết quả thực 

hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng HCTC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (D 5). 

 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu An 
  

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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