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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v niêm yết công khai danh mục, 

nội dung các thủ tục hành chính mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, viên chức 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ cung cấp danh mục, nội dung các thủ tục hành chính 

(TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế phục vụ niêm yết công khai 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, với tổng số 32 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, cụ thể như sau: 

1. Các TTHC mới ban hành (09 TTHC) 

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ chức - 

Biên chế): 09 TTHC, gồm có: 

- Tổ chức hành chính: 05 TTHC; 

- Sự nghiệp công lập (Áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân 

sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên): 04 TTHC. 

2. Các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế (23 TTHC) 

- Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Tổ chức - 

Biên chế): 03 TTHC1; 

- Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ: 09 TTHC2; 

                                           
1 Niêm yết thay thế cho toàn bộ (03 TTHC) TTHC lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập đang niêm yết. 
2 Đối với lĩnh vực này: niêm yết 09 TTHC này thay thế cho 09 TTHC về Quản lý nhà nước về Quỹ 

đang niêm yết; 08 TTHC về Quản lý nhà nước về Hội đang niêm yết giữ nguyên tiếp tục niêm yết. 



2 

 

 

- Lĩnh vực Công chức, viên chức: 08 TTHC3; 

- Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ: 03 TTHC4. 

(Đính kèm các danh mục, nội dung TTHC). 

Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thực hiện 

niêm yết công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở; 

- Trung tâm LTLS (niêm yết); 

- Văn phòng Sở (niêm yết); 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

  

 

 

 

 

 

  Đường Ngọc Xuyên 

 

                                           
3 Niêm yết thay thế cho 09 TTHC lĩnh vực công chức, viên chức đang niêm yết. 
4 Niêm yết thay thế cho toàn bộ (03 TTHC) TTHC lĩnh vực Văn thư, lưu trữ đang niêm yết. 
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