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Số:          /TB-UBND 
 

TP.Lạng Sơn, ngày       tháng 9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc không thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính  

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn vào  

buổi sáng thứ Bảy hằng tuần  
 

 Thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng 

tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố thông báo: 

1. Không thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần từ 

ngày 19/9/2020. 

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

vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần thực hiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công 

ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. https://dichvucong.langson.gov.vn. 

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

chuyên môn, tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố biết thực hiện./. 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban đơn vị, UBND các xã,  

phường p/h; 

- C, PCVP; 

- Bưu điện tỉnh, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Trang Fanpage “thành phố Lạng Sơn – Thành 

phố Hoa đào”; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP (niêm yết); 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 Hoàng Thái Lâm 

https://dichvucong.langson.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan
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