
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-VP      Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận 

hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ được cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

 

Kính gửi: Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND 

tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ 

tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở (gọi tắt là các đơn vị), công chức Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (gọi tắt là công chức một cửa) và 

các cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ, như sau: 

1. Tổ chức, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến  

1.1. Nội dung thí điểm 

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) của các tổ chức1 (gọi tắt là các tổ chức) thông qua 

dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (không 

tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với 77 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nội vụ đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến2. 

1.2. Cách thức thực hiện 

Các tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ TTHC và công chức một cửa thực 

hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và một 

cửa điện tử của tỉnh Lạng Sơn, tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn. 

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn 

được thực hiện bình thường. 

1.3. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai, thực hiện 

                                           
1 Tổ chức bao gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội… 
2 Trừ các hồ sơ TTHC thực hiện theo hình thức Mật (nếu có). 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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2.1. Đối với các đơn vị 

Trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến; tăng cường chỉ đạo công chức, cá nhân liên quan 

trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một 

cửa điện tử của tỉnh. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC thông qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở đã được triển khai, cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến và một cửa điện tử tỉnh. 

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, chức 

năng giải quyết của đơn vị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy 

định, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, các đơn vị, cá nhân liên quan 

phối hợp chặt chẽ với công chức một cửa phấn đấu hoàn thành trước hạn các 

hồ sơ TTHC. 

2.2. Đối với công chức tại bộ phận một cửa 

Thực hiện việc thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại chỗ đối với người dân 

và các tổ chức trong giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh. 

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Sở 

trong việc tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn, giải quyết đúng quy 

trình, quy định.  

Lãnh đạo Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở NV; 

- Website SNV; 

- Văn phòng Sở; 

- Bà Lương Thị Nga; ông Nông Văn 

Lâm; ông Nguyễn Xuân Nhất; 

- Lưu: VT. 

  

 

 

 

 

  Hoàng Thị Luân 
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