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         Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

 Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 

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; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 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; 

Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

1928/QĐ-UBND về việc thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo danh mục 06 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận, thẩm 

định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn(có Danh mục kèm theo). 

Trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thuận tiện 

trong việc thực hiện thủ tục hành chính./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các TC Hội, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, CQ, ĐV thuộc, trực thuộc; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, LTMH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Ngọc Xuyên 
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