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Lạng Sơn, ngày 01 tháng 02  năm 2019 

 

V/v đề nghị cung cấp và in nội dung 

đầy đủ của thủ tục hành chính phục vụ 

niêm yết công khai 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 
 

 Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

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

(TTHC); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công quy định tại Quyết định số 

2358/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh. 

 Để có nội dung đầy đủ của TTHC phục vụ việc niêm yết, công khai tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong 

quá trình thực hiện TTHC từ khâu tiếp cận, hoàn chỉnh hồ sơ, theo dõi, giám sát 

quá trình giải quyết TTHC theo quy định; Trung tâm Phục vụ hành chính công đề 

nghị các sở, ngành có TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện tiếp 

nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cung cấp và in đầy đủ danh mục, 

nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình (theo mẫu 

gửi kèm) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công trước ngày 20/02/2019 để 

phục vụ việc niêm yết công khai. (gửi file điện tử nvktgs@langson.gov.vn). 

Khi TTHC có thay đổi, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cung cấp 

đầy đủ nội dung của TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc thông báo tên 

TTHC bị bãi bỏ để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai được 

chính xác. 

Lưu ý: Nội dung TTHC gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công không 

cần đóng (ghim) gáy. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

thực hiện đúng nội dung và thời hạn nêu trên./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ TTPVHCC;  

- Các Phòng: NC, KSTTHC; 

- Lưu: VT, KTGS. 
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