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THÔNG BÁO 

Chức năng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa,  
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 31/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 
số 39/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 
04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn. 

Theo đó, kể từ ngày 10/6/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
chức năng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND 
tỉnh đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố liên hệ công 
tác, gửi hồ sơ, văn bản trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông về địa chỉ:  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ: Đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại (Phòng 
Kiểm soát thủ tục hành chính): 02053.812.126 hoặc 02053.810.187. Email: 
kstthc@langson.gov.vn 

2. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn đưa 
tin, thông báo về việc thay đổi cơ quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 
tỉnh. 

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn 
vị biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, TP; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP, các phòng, đơn vị thuộc VP; 
  TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT). 
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