
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày        tháng 02 năm 2021 
 

V/v góp ý dự thảo Quyết định danh 

mục DVC trực tuyến tích hợp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
 

Kính gửi: 
Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội 

vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, 

Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Công an tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 886/VPCP-KSTT ngày 04/2/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về viêc̣ lấy ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục dịch vụ công trực 

tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tic̣h thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo, tham gia ý kiến đối 

với danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết 

(có thể đề xuất bổ sung thủ tục hành chính đã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc 

đề xuất danh mục thủ tục hành chính chưa thực hiện tích hợp trong năm 2021 và 

nêu rõ lý do); gửi ý kiến tham gia về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 

trong ngày 19/02/2021 để tổng hợp. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, dự thảo văn bản góp ý 

của UBND tỉnh theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn trên; báo 

cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 23/02/2021. 

(Công văn số 886/VPCP-KSTT và dự thảo Quyết định Phê duyệt Danh 

mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 gửi kèm 

theo trên VNPT-Ioffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tic̣h UBND 

tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tic̣h, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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