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Số:          /UBND-VP TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2021 

V/v triển khai, thực hiện Quyết định 

số 226/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 

của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND 

thành phố về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị triển khai, thực hiện nội dung như sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn: 

Rà soát, lựa chọn, cử công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thành phố đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm công tác, có phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt; trực tiếp tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác nhau của đơn 

vị mình ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. 

Chủ động nghiên cứu phương án phân công lãnh đạo trực để phê duyệt thủ 

tục hành chính hoặc áp dụng chữ ký số điện tử để phê duyệt, in ấn, phát hành kết 

quả thủ tục hành chính ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. 

Đăng ký thêm con dấu và ban hành quy định về quản lý, sử dụng con dấu 

theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng con dấu để tổ chức triển khai có hiệu quả việc giải 

quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thành phố. 

Bố trí trang thiết bị chuyên ngành (nếu có) cho công chức được cử đến xử 

lý, thẩm định hồ sơ và phê duyệt kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thành phố. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan bảo 

đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức, triển khai có hiệu 

quả việc giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”. 

3. UBND các phường, xã: 

Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của UBND các phường, xã. Triển khai, thực hiện việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-99-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-con-dau-315468.aspx


tiếp nhận thủ tục hành chính áp dụng “4 tại chỗ” đối với 100% thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.  

Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức, triển khai có hiệu quả việc 

giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Cán bộ đầu mối; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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