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Kính gửi: 

 

 

 

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc  

Trung ương. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (tại Quyết định  

số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 

2022-2025), Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo công văn này Tài liệu hướng dẫn 

triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 và trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan, địa phương nghiên 

cứu, vận dụng Hướng dẫn để xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch 

tại bộ, cơ quan, địa phương mình, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai, đề nghị Quý bộ, cơ quan, địa phương phản ánh 

khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) để Văn phòng Chính phủ kịp 

thời hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,  

chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTgCP (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, 

các Vụ: PL, TCCB, QHĐP, HC; 

- Lưu: VT, KSTT (2). NTTL 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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