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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 31 /TB-STP Lạng Sơn, ngày  15 tháng 3  năm 2018 

 
 

THÔNG BÁO 
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục  hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 
thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Kế hoạch số 33/KH-UBND 
ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 
14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế hoạch số 201/KH-UBND 
ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và 
những năm tiếp theo. 

Sở Tư pháp thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh 
Lạng Sơn: 

Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3: 33 TTHC, trong đó: 

1. TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ 
“dichvucong.langson.gov.vn” 

1.1. Số lượng: 32 TTHC, gồm: 

- Lĩnh vực chứng thực:    01 TTHC.  

- Lĩnh vực công chứng:    18 TTHC. 

- Lĩnh vực tư vấn pháp luật:   03 TTHC. 

- Lĩnh vực luật sư:     01 TTHC. 

- Lĩnh vực quốc tịch:    05 TTHC. 

- Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:   04 TTHC. 

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm) 

1.2. Thời gian bắt đầu thực hiện:  Từ ngày 15/3/2018. 

2. TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ 
“lltptructuyen.moj.gov.vn/langson” 

- Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp 

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ tháng 06/2016. 
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Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
yêu cầu biết và thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 
- Cục CNTT - Bộ TP (báo cáo); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Phong KSTTHC( VPUBND tinh); 
- Viễn thông Lạng Sơn (phối hợp); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Niêm yết tại Bộ phận TN& TKQ; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

 GIÁM ĐỐC 
  
 
 

 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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