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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp sơ kế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục 

hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022  

 

 Thực hiện Chương trình công tháng của UBND tỉnh tháng 9/2022, UBND 

tỉnh tổ chức họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục 

hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022 như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - 

Chủ trì; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên 

và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, 

Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Hữu Lũng, 

Bắc Sơn, Tràng Định, Cao Lộc. 

2. Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 21/9/2022 (thứ Tư).  

3. Địa điểm: tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng UBND tỉnh dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022; báo 

cáo tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ cuộc họp;  

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo thêm về tình hình cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; số lượng, tỷ lệ dịch vụ công của tỉnh tích hợp lên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; kết quả triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh (phí/lệ phí chung và Thanh toán 

thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai); tình hình 

triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC. 

4.3. Sở Tư pháp báo cáo thêm về tình hình triển khai, kết quả thực hiện 

chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 
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4.4. Các thành phần dự họp chuẩn bị nội dung phát biểu tại cuộc họp, tập 

trung vào các nội dung làm được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề 

xuất các giải pháp.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

  Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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