
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND 
 

TP.Lạng Sơn, ngày 31 tháng  3  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính  

trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND thành phố thông báo nội dung như sau: 

 1. Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố triển khai, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích. Tạm 

dừng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố Lạng Sơn. 

 2. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện giao dịch thủ tục hành chính 

liên hệ theo các số điện thoại để được hướng dẫn cụ thể theo từng lĩnh vực như sau: 

STT TÊN LĨNH VỰC SĐT TÊN CÁN BỘ 

1 Lĩnh vực cấp chứng minh thư nhân dân 0989632555  Đ/c Quang 

2 Lĩnh vực hộ tịch 0946429696 Đ/c Lương 

3 Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh; cấp phép 

bán lẻ rượu, thuốc lá; Hệ thống văn bằng, 

chứng chỉ; Thi đua khen thưởng; Văn hóa 

thông tin; Lao động thương binh xã hội 

0916223683 Đ/c Hoàng Anh 

4 Lĩnh vực cấp phép xây dựng 0915479313 Đ/c Tùng 

5 Lĩnh vực thuế 0826558899 Đ/c Trung 

6 Lĩnh vực đất đai 0343839549 

0369098537 

Đ/c Tú 

Đ/c Hiền 

 3. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bộ phận 

phụ trách các lĩnh vực trên thực hiện hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng nhu cầu của 

người dân trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo để các cơ quan chuyên 

môn và công dân trên địa bàn thành phố biết thực hiện./. 

(Gửi kèm Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến) 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Bưu điện tỉnh, thành phố; 

- Tất cả iOffice TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 Hoàng Thái Lâm 
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