
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số:  4748 /VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày  18 tháng 11 năm 2019 
 

V/v khẩn trương thực hiện  
các nội dung xây dựng Cổng  

Dịch vụ công quốc gia. 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. 
      

Thực hiện Công văn số 10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện 
và hoàn thành đúng thời hạn các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 
10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó 
lưu ý các nội dung sau: 

a) Tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn trên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (trong Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia) hoàn thành trước ngày 20/11/2019.  

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất vào 24/11/2019.  

b) Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải chủ động cung cấp đầy đủ 
thông tin về thủ tục hành chính và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
để thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ 
tục thông báo thực hiện khuyến mại và mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép 
lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; hoàn thành trước ngày 20/11/2019, 
báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 24/11/2019. 

2. Trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá, đề xuất thêm các dịch vụ công 
trực tuyến thiết yếu, đã đáp ứng yêu cầu của tỉnh để tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Viễn thông, Bưu điện tỉnh thực 
hiện tuyên truyền về chức năng, lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên 
địa bàn tỉnh. 

 (Công văn số 10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn phòng 
Chính phủ được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở 



 2

Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện./. 

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TTTHCB, TTPVHCC; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Hà 
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