
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VP TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 3  năm 2021 

V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết 

 số 05/2021/NQ-HĐND ngày 

03/02/2021 của HĐND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 208/UBND-KT ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 

03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nội dung như sau: 

 1. Từ ngày 01/3/2021, việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được thực 

hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Gửi kèm nội dung Nghị Quyết số 05/2021/NQ-

HĐND tỉnh qua mạng ioffice). 

2. Các cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, Ủy 

ban nhân dân các phường, xã kịp thời phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 

05/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đến 

các bộ phận liên quan thực hiện đúng theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

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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