
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng  8  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) 

 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 theo quy định 

Địa điểm thực hiện 

 
Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Sửa đổi, bổ sung 

văn bản xác 

nhận thông báo 

hoạt động bưu 

chính 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, đúng quy định 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 

1 Mai Thế Chuẩn, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.go

v.vn. 

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH 

ngày 28/6/2010. 
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011 quy định chi tiết 

thi hành một số nội dung của 

Luật Bưu chính. 
- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số nội dung của 

Luật Bưu chính. 

 

 

 

 

 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (06 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung Theo quy định  Đã cắt giảm 

1 
1.003659.00

0.00.00.H37 

Cấp giấy phép 

bưu chính 

20 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ, đúng quy 

định 

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai 

Thế Chuẩn, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lang

son.gov.vn 

- Nghị định số 

25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số nội 

dung của Luật Bưu 

chính. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126159
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126159
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung Theo quy định  Đã cắt giảm 

2 

 

1.003687.00

0.00.00.H37 

 

Sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

bưu chính 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

(Quyết định số     

1261 /QĐ-UBND 

ngày   03/7/2020) 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai 

Thế Chuẩn, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lang

son.gov.vn 

- Nghị định số 

25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022. 

3 1.003633.00

0.00.00.H37 

Cấp lại giấy 

phép bưu chính 

khi hết hạn 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

(Quyết định số     

1261 /QĐ-UBND 

ngày 03/7/2020) 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126160
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=126160
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung Theo quy định  Đã cắt giảm 

4 1.004379.00

0.00.00.H37 

Cấp lại giấy 

phép bưu chính 

khi bị mất hoặc 

hư hỏng không 

sử dụng được 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

(Quyết định số     

1261 /QĐ-UBND 

ngày 03/7/2020) 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: số 1 Mai 

Thế Chuẩn, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lang

son.gov.vn 

- Nghị định số 

25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022. 

5 1.004470.00

0.00.00.H37 

Cấp văn bản 

xác nhận thông 

báo hoạt động 

bưu chính 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

(Quyết định số     

1261 /QĐ-UBND 

ngày 03/7/2020) 

6 1.005442.00

0.00.00.H37 

Cấp lại văn bản 

xác nhận thông 

báo hoạt động 

bưu chính khi 

bị mất hoặc hư 

hỏng không sử 

dụng được 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ, 

đúng quy định 

 

                                                                                      ____________________________________ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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