UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 121 /TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Người
ký:vụ
Sở công
Nội vụtrực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính
Cung cấp
dịch
Email:
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
sonoivu@langson.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Lạng
Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về
Chính phủ điện tử; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và
một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo.
Sở Nội vụ thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với
các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn như sau:
1. Tổng số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 35/80
TTHC, trong đó:
1.1. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: 03 TTHC.
1.2. Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ: 17 TTHC.
1.3. Lĩnh vực Xây dựng chính quyền: 01 TTHC.
1.4. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Công tác thanh niên: 03 TTHC.
1.5. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 09 TTHC.
1.6. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ: 02 TTHC.
(Chi tiết theo danh mục đính kèm thông báo này).
2. Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 01/6/2018.
3. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn
Bước 2: Trong mục “Cơ quan” (tại góc phải trên cùng của trang) chọn
tên cơ quan là “Sở Nội vụ”.
Bước 3: Sau khi chọn tên cơ quan chọn tiếp “Bộ thủ tục” (tại góc trái
trên cùng của trang), trong danh mục Bộ thủ tục, chọn thủ tục cần thực hiện
bằng cách bấm vào mục “Chi tiết”.

Bước 4: Sau khi chọn mục “Chi tiết” chọn tiếp mục “Nộp hồ sơ trực
tuyến” và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để nộp hồ sơ trực tuyến.
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức,
cá nhân biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Ban đảng tỉnh;
- Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Lực lượng vũ trang: Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ
Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp thuộc tỉnh;
- Các tổ chức Hội phạm vi hoạt động toàn tỉnh;
- Các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu;
- UBND các huyện, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở NV;
- Các phòng, CQ trực thuộc Sở (t/hiện);
- Niêm yết tại Bộ phận TN&TKQ SNV;
- Website SNV;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Hoàng
Thị Hiền
Email:
hthien@langson.g
ov.vn
Cơ quan: Sở Nội
vụ, Tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Hiền
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DANH MỤC
Thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Thông báo số: 121 /TB-SNV ngày 30 /5/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn)

TT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
CÔNG LẬP

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

II

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội

2

Thủ tục Thành lập Hội

3

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

5

Thủ tục đổi tên hội

6

Thủ tục Hội tự giải thể

7

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội

8

Thủ tục cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện

9

Thủ tục cấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên
hội đồng quản lý quỹ

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ
sung) quỹ

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

TT

Tên thủ tục hành chính

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

16

Thủ tục đổi tên quỹ

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

III LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1
IV

Thủ tục thành lập thôn mới, khối phố mới
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH
NIÊN

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

V

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

5

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo
đợt hoặc chuyên đề

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên
đề

7

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về
thành tích đột xuất

8

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về
thành tích đối ngoại

9

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối
với nông dân, hộ gia đình

VI LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

2

