
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TTPVHCC Lạng Sơn, ngày       tháng  01  năm 2023 

V/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch chỉ 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 

một số TTHC được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

 

  

 Xem xét Báo cáo số 13/BC-VP ngày 18/01/2023 của Văn phòng UBND 

tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 

của UBND tỉnh thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số 

thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 

đến khi có văn bản chỉ đạo mới; đồng thời, bổ sung thủ tục Chỉnh sửa nội dung 

văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, có đối tượng thực hiện là cá nhân vào danh mục thực hiện theo Kế hoạch số 

179/KH-UBND ngày 11/8/2022. 

 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện Kế hoạch; trong quá trình thực hiện, kịp thời rà soát, điều chỉnh danh 

sách các TTHC bổ sung thực hiện hoặc chưa thực hiện theo Kế hoạch số 

179/KH-UBND ngày 11/8/2022 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. 

 3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022, kịp thời đề xuất UBND 

tỉnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện (qua Văn phòng 

UBND tỉnh). 

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);              

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(TTPL). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

Kính gửi:  

        - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

        - UBND các huyện, thành phố.  
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