
VP UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KSTT Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2019 
 

V/v khẩn trương rà soát thông tin  

về TTHC trên Cổng dịch vụ công  

quốc gia 

 

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

 

Để triển khai thực hiện đúng tiến độ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin 

TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 

10311/VPCP-KSTT ngày 11/11/2019 của Văn phòng Chính phủ; ngày 04/4/2019 

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Viễn thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội 

nghị tập huấn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thông tin TTHC trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia cho các cơ quan, đơn vị. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng tài khoản được 

cấp (có file điện tử kèm theo trên VNPT-iOffice) khẩn trương tổ chức rà soát, 

chỉnh sửa, bổ sung thông tin về TTHC, đảm bảo chính xác theo quy định hiện 

hành đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia; hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2019 (sau thời hạn này tài 

khoản của các cơ quan sẽ bị thu hồi).  

Để bảo đảm tính bảo mật, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ trực tiếp với 

đồng chí Hà Thị Huyền Trang, chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC, số điện 

thoại di động: 0941 139 335 để lấy mã tài khoản. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung 

chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan thống kê, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng 

hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các Phó CT UBND tỉnh (b/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: NC, KSTTHC, 

  TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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