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Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh nhận được Công văn số 304/HĐTV ngày 

22/6/2020 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về việc 

cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 

(có gửi kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y 

tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh rà soát, cung 

cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC trong 6 tháng cuối năm 

2019 theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC tại Công văn số 

304/HĐTV; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh để biết, theo dõi. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng tư vấn CCTTHC - VPCP (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, TT: HCTC, PVHCC (QC 45a); 

- Lưu: VT, KSTTHC (D 20). 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà    

  

 

       Kính gửi:   

- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.  
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