
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Phương án  tổ 

chức thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

 
 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành tỉnh. 

 

Ngày 01/6/2021 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 03/PA-

VP về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Phương án “4 tại chỗ”. Để Phương án “4 tại chỗ” được triển khai thực hiện kịp 

thời, thống nhất và có hiệu quả, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành 

tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan, 

đơn vị mình theo đúng hướng dẫn tại mục V của Phương án “4 tại chỗ”.  

Khẩn trương làm thủ tục đăng ký thêm con dấu để thực hiện cơ chế “4 tại 

chỗ” theo hướng dẫn của Công an tỉnh tại Công văn số 2695/CAT-PC06 ngày 

17/7/2019 và Công văn số 3054/VP-KSTT ngày 26/7/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh (có gửi kèm theo trên VNPT-Ioffice). Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thêm con 

dấu tại quầy số 10 và 11 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị hoàn thành nội dung này trong tháng 6/2021. 

2. Thống nhất kể từ ngày 01/7/2021 các sở, ngành cùng đồng loạt thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” theo phương án đã ban hành. 

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

hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  

  THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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