
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày        tháng  6  năm 2022 
 

V/v xem xét phương án kiêm nhiệm 

việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ 

phận Một cửa thành phố Lạng Sơn 

   

                 Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Văn bản số 1215/UBND-VP ngày 31/5/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc đề xuất phương án kiêm nhiệm việc tiếp nhận và trả kết 

quả tại bộ phận Một cửa thành phố Lạng Sơn, đồng Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với nội dung đề xuất nhằm bố trí khoa học nguồn nhân lực, phù 

hợp với tình hình thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành 

phố Lạng Sơn tại văn bản nêu trên. 

Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn nghiên cứu thêm phương án triển 

khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 

thành phố. 

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

Thường trực UBND tỉnh để UBND thành phố Lạng Sơn biết, thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Bưu điện tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng THNC, TT THCB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TT PVHCC (HVT). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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