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Số  4792 /VP-NC  

V/v đề nghị cung cấp thông tin 
công chức chính thức và công chức dự 

phòng dự kiến cử đến làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 
                 Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh  

Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND 
tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn và quy 
định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đó, để chuẩn bị công tác nhân sự bảo đảm Trung tâm đi vào hoạt 
động từ tháng 01 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành 
thuộc UBND tỉnh rà soát lại và cung cấp thông tin công chức chính thức và công 
chức dự phòng dự kiến cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh (Theo Mẫu biểu gửi kèm Công văn này). 

Lưu ý: 

- Các sở, ban, ngành lựa chọn tối thiểu 01 công chức chính thức, 01 công 
chức dự phòng; đối với các sở, ban, ngành tỉnh có số lượng hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính lớn có thể lựa chọn số lượng công chức chính thức, công chức dự 
phòng nhiều hơn theo yêu cầu công việc. 

- Công chức dự kiến cử đến làm việc phải đáp ứng điều kiện quy định tại 
Điều 11, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Văn bản gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 04/12/2018 để tổng 
hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. 

 Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 Các phòng: TH, KSTTHC, HC-TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (TTD).  
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