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Số: 2149/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2018 

V/v rà soát, thống kê các thủ tục 
hành chính quy định "UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh" là cơ quan có 
thẩm quyền quyết định cuối cùng 

 
 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 

 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 569/STTTT-CNTT ngày 
04/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn triển khai dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông. Để bố trí được lịch 
tập huấn hoạt động Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa 
điện tử liên thông phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn 
có liên quan, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành rà soát, thống kê cụ thể các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý (bao gồm cả thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã) có 
quy định: Cơ quan có thẩm quyền quyết định là "UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh".  

Lưu ý: Không thống kê các thủ tục hành chính đã ủy quyền quyết định 
cho các cơ quan, đơn vị khác. 

2. Danh sách thủ tục hành chính do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có 
thẩm quyền quyết định thống kê theo mẫu (có file gửi kèm trên eOffice); gửi về 
Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp và phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông triển khai công tác tập huấn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KSTT,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX, (LHH). 
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