
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KSTT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v giao triển khai Quyết định số   

411/QĐ-TTg về phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

       

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia năm 2020; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan triển khai, thực hiện đúng thời hạn các dịch vụ công thuộc trách nhiệm của địa 

phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định trên.  

Ngoài các dịch vụ công đã được phê duyệt, tiến hành rà soát, lựa chọn các 

thủ tục hành chính đơn giản theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

286/UBND-KSTT ngày 27/3/2020 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống 

dịch Covid-19; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ 

công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia năm 2020, xong trước ngày 30/5/2020.  

 (Quyết định số 411/QĐ-TTg được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: KH&ĐT, Tư pháp, Y tế, 

  LĐ-TB&XH, GTVT, Công Thương,  

  Xây dựng, TN&MT, GD&ĐT, 

  BHXH tỉnh, CA tỉnh, Điện lực tỉnh;    

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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