
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-TTPVHCC 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 
V/v tạo tài khoản và rà soát, bổ sung dữ liệu 

TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
 

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

Thực hiện nhiệm vụ được giao và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh 

tại Công văn số 3740/VP-TTPVHCC ngày 14/09/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn, về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(DVCQG) và dịch vụ công trực tuyến; Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật danh 

mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.  

 Để kịp thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC của tỉnh trên Cổng DVCQG; 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh khẩn trương 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đăng ký tài khoản quản trị của đơn vị trên Cổng DVCQG theo hướng dẫn 

gửi kèm và gửi thông tin tài khoản quản trị, cán bộ đầu mối qua địa chỉ mail công 

vụ hanhchinhcong@langson.gov.vn trước ngày 23/02/2021, để Văn phòng UBND 

tỉnh cấp quyền quản trị trên phân hệ Cơ sở dữ liệu TTHC của cổng DVCQG. 

 2. Sử dụng tài khoản được phân quyền để đăng nhập vào phân hệ Cơ sở dữ 

liệu TTHC của Cổng DVCQG, tiến hành rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý 

của đơn vị (gồm 03 cấp: tỉnh, huyện, xã), cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, 

chính xác nội dung chi tiết của các TTHC hoặc bổ sung TTHC còn thiếu (nếu có) 

trên phân hệ Cơ sở dữ liệu TTHC của cổng DVCQG, thực hiện từ ngày 01/3/2021 

đến ngày 31/3/2021. (Có thể sử dụng tài khoản quản trị phân quyền cho các tài 

khoản cấp dưới của đơn vị để cùng thực hiện cập nhật) 

(File điện tử Hướng dẫn thực hiện gửi kèm trên văn phòng điện tử) 

Văn phòng UBND tỉnh sẽ khoá quyền đăng nhập trên phân hệ Cơ sở dữ liệu 

TTHC của các đơn vị từ ngày 01/4/2021. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ 

đồng chí Vi Lộc Vũ, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng 

UBND tỉnh, điện thoại 0979132237; thư điện tử: vlvu@langson.gov.vn.  

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

Nơi nhận:                                        
- Như trên; 

- C,PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(VLV). 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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