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Sau khi xem xét Tờ trình số 875/TTr-STTTT ngày 19/5/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong 

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và nghe báo cáo về 

ý kiến trao đổi, thống nhất tại cuộc họp ngày 10/6/2020 giữa Văn phòng 

UBND tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan; 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Để việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 được triển khai, 

thực hiện theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; ngoài danh mục dịch 

vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-

TTg ngày 24/3/2020; yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, lựa chọn 

và xác định chính xác những TTHC có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC (có file điện tử gắn 

kèm trên VNPT-iOffice); ưu tiên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cấp chính quyền địa phương, đã và đang được triển khai trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh hoặc của hệ thống do Bộ, ngành Trung ương cung cấp, 

có số lượng hồ sơ phát sinh thường xuyên, đối tượng thực hiện TTHC ở phạm 

vi rộng… để thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

trong năm 2020; gửi danh mục về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

26/6/2020. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

2.1. Đối chiếu, kiểm tra và chỉ tổng hợp những TTHC (ngoài danh mục 

dịch vụ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020) có đủ điều kiện triển khai tích hợp, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến theo quy định và có khả năng hoàn thành tích hợp, 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020; xác định lộ trình 

thực hiện cụ thể, bảo đảm bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
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       Số:      /VP-TTPVHCC  Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

V/v yêu cầu rà soát, lựa chọn chính 

xác thủ tục hành chính để thực hiện  

tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia năm 2020 
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duyệt danh mục dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để tích hợp, cung 

cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, hoàn thành trước ngày 

06/7/2020. 

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, 

thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC (nhất là đối với những 

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết), 

xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo 

đảm thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng 

danh mục, lộ trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

2.3. Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai, 

thực hiện các nội dung liên quan đến việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo danh 

mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 

24/3/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và  

các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, KGVX, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, HCC (NTLT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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