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V/v cho ý kiến về dự thảo Quyết 

định của TTgCP ban hành Danh mục 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

 - Các bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Tài chính,  

Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, 

Bình Dương, Đồng Nai, Hà Giang, Quảng Nam, 

Quảng Ninh, Phú Yên, Thái Bình, Tây Ninh,       

Yên Bái, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính 

phủ đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được 

tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp huyện, cấp xã. 

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân trọng 

đề nghị các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu, 

cho ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Danh mục (kèm theo). Văn bản 

tham gia ý kiến đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 

năm 2019, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ e-mail 

nguyenloiquockhanh@chinhphu.vn. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  Trợ lý, Thư ký Thủ tướng 

   và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

 - Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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