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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và 
internet; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2016 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung/thủ tục hạnh chính bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành 
chính giữ nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông; 

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND 
tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở 
Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính chuẩn 

hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; 02 thủ tục hành chính chuẩn hóa 
trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Viễn thông và internet, lĩnh 
vực Xuất bản, In và Phát hành đã được công bố tại Quyết định số 254/QĐ-
UBND ngày 12/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ 



tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Viễn Thông và Internet thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 
Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xuất bản, 
In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc 
Sở Thông tin và truyền thông, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 
- Bộ TP (Cục KSTTHC); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH; 
- Lưu VT. (NMT) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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