
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày      /9/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC được 

sửa đổi, thay thế 

Tên TTHC sửa đổi, 

thay thế 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức thực 

hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung thay 

thế 

Theo quy 

định tại VB 

QPPL 

Theo QĐ cắt 

giảm thời 

hạn của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh  

I Lĩnh vực Chính quyền địa phương (01 TTHC) 

01 

 

2.000465.00

0.00.00.H37 

Thành lập thôn 

mới, tổ dân phố 

mới 

Thẩm định thành lập 

thôn mới, tổ dân phố 

mới 

 

Thời hạn 

thẩm định 

của Sở Nội 

vụ: 15 ngày 

làm việc 

 

Thời hạn 

thẩm định 

của Sở Nội 

vụ: 10 ngày 

làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, Phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 04, 

đường Quang Trung, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp;  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langson.gov.vn/  

Thông tư số 

14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31/8/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố. 
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