
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v rà soát, bổ sung công chức, 
viên chức dự phòng làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 

 

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

 

 Căn cứ 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; Quyết 
định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy 
chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành 
chính. 

Sau 6 tháng chính thức đi vào hoạt động đến nay Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh (Trung tâm) đã thể hiện là đầu mối tập trung, hướng dẫn, tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC từ các sở, ban, ngành. Đội ngũ 
công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm 
túc thời gian làm việc, nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả 
đúng quy định, có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức 
khi đến giải quyết TTHC. 

 Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận 
và trả kết quả TTHC thay công chức, viên chức chính thức tại Trung tâm của 
một số sở, ban, ngành không đúng với thông tin công chức dự phòng các cơ 
quan, đơn vị đã cung cấp cho Văn phòng UBND tỉnh, gây ảnh hưởng đến hiệu 
quả công việc và công tác theo dõi, quản lý giám sát của Trung tâm. 

Để kịp thời hoàn thiện danh sách công chức, viên chức dự phòng, trình 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, không phát sinh trường hợp công chức, viên 
chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC không có trong danh sách được Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, đăng ký bổ sung danh 
sách công chức dự phòng cử đến làm việc tại Trung tâm (có thể đăng ký bổ sung 
nhiều công chức, viên chức dự phòng nếu cần thiết), công chức dự phòng 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 (theo Mẫu biểu gửi kèm).  

 



Văn bản gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/7/2019 để tổng 
hợp. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các Phòng: NC, KSTTHC; 
- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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