
UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG  

 
Số: 115 /VP-TTPVHCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2019

V/v chuẩn bị các điều kiện đưa 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn đi vào hoạt động

         Kính gửi:   
                          - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
    - Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; 
    - Viễn thông Lạng Sơn; 

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi 
nhánh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 
Sơn (Trung tâm); Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 08/01/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đưa Trung tâm vào hoạt động, 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực 
hiện một số nội dung: 

1. Thông báo cho các công chức, viên chức biệt phái ra làm việc ổn định 
tại Trung tâm từ ngày 10/01/2019.  

2. Mở tài khoản tại VietinBank Lạng Sơn và ký kết Thỏa thuận thu hộ 
phí, lệ phí dịch vụ hành chính công để thực hiện thu phí và đối chiếu trước khi 
chuyển tiền vào Ngân sách Nhà nước. Hoàn thành trước ngày 15/01/2019. 

3. Trong khi chờ hoàn thiện phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Một 
cửa điện tử để in biên lai tự động, đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký Biên lai 
thu phí, lệ phí với Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, bàn giao cho VietinBank Lạng Sơn 
(đóng dấu đầy đủ trên các Biên lai) để thực hiện thu phí, lệ phí thực tế phát sinh 
tại Trung tâm. Hoàn thành và bàn giao cho VietinBank Lạng Sơn trước ngày 
15/01/2019. 

4. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn, Vietinbank Lạng Sơn khẩn 
trương phối hợp với Trung tâm, bố trí cán bộ tham gia thực hiện, hỗ trợ tại 
Trung tâm từ ngày 10/01/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, 
phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                        
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- C, PCVP UBND tỉnh (b/c), 
- Các phòng: TH, KHVX, HCQT; 
- Lưu: VT, TTPVHCC. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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