
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 6  năm 2021 

V/v cung cấp DVCTT và cơ chế một 

cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

  

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 2462/VP-TTPVHCC ngày 22/6/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ, UBND 

thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung như sau: 

 1. Các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã 

Báo cáo danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, cấp 

có thẩm quyền giải quyết đối với các thủ tục hành chính mà trong ba năm gần 

nhất không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực 

tuyến và qua bưu chính công ích), gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

trước ngày 26 tháng 6 năm 2021 (Theo Phụ lục gửi kèm). 

Báo cáo danh sách thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính về 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, cấp 

có thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục hành chính mà trong ba năm gần nhất 

không có hồ sơ phát sinh, dự thảo văn bản của UBND thành phố gửi Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Chủ động tổng hợp danh sách thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài 

chính để kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc 

tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu 

cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vi ̣thực hiện nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, PCVP, CV;  

- Cán bộ đầu mối; 

- Trang TTĐT thành phố ; 

- Lưu: VT . 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN  PHÒNG 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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