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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi
quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ
công Quốc gia năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
1290/TTr-STTTT ngày 16/7/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản
lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia năm 2020.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị:
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện cụ thể Quyết định này và thực hiện tích hợp dịch vụ công trực
tuyến đã được phê duyệt trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng tiến độ.
2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện rà
soát và cung cấp thông tin cụ thể về thủ tục hành chính; phối hợp với Sở Thông
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tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tích
hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của ngành trên
Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến ban hành
kèm theo Quyết định này.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý
nghiêm các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt
mục tiêu, yêu cầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,
TTTH-CB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT).
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