UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1226 /SCT-VP

Quảng Trị, ngày 13 tháng 8 năm 2019

V/v Thực hiện nhiệm vụ cải cách
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Kính gửi:

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh
và Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị; Nhằm đẩy mạnh hơn nữa
công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân đến
liên hệ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực công thương tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian tới; Lãnh đạo Sở yêu cầu:
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở rà soát, đề xuất Danh mục phí, lệ phí
quy định theo biểu mẫu; Cung cấp chi tiết các quy định, thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để niêm yết công khai tại Trụ sở của
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phục vụ tổ chức, cá nhân đến tra cứu
(Danh mục kèm theo).
- Tổ kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, nhóm đánh giá chất
lượng nội bộ triển khai thực hiện theo Quyết định số 71/QĐ-SCT ngày
31/5/2019 của Giám đốc Sở; Trọng tâm là kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải
quyết thủ tục hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
- Văn phòng Sở phối hợp các phòng chuyên môn nghiên cứu đề xuất
phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở; Rà soát, đăng ký danh sách Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Văn phòng nhận tin
nhắn SMS thông báo về tình hình giải quyết Hồ sơ, thủ tục hành chính.
Nội dung đề xuất các phòng gửi về Văn phòng Sở tổng hợp trước ngày
15/8/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP.
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