
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 4381 /STP-VP Lạng Sơn, ngày  12  tháng 11 năm 2021 
  V/v cung cấp thủ tục hành chính 

phục vụ niêm yết công khai tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 

  
 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 

1772/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 về việc công 

bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2015/QĐ-

UBND ngày 10/11/2021 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, 

TTHC sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý 

của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 2661/QĐ-UBND ngày  20/12/2020 về việc phê duyệt cắt giảm thời hạn 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 953/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn. 

Để thực hiện việc niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công đối với các TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông phục vụ cá nhân, tổ chức theo quy định. 

 Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát và in đầy đủ danh mục, nội dung của 

109/122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố thực hiện tiếp nhận tại TTPVHCC tại các Quyết định: số 

1772/QĐ-UBND ngày 10/9/2020; số 2495/QĐ-UBND ngày 02/12/2020; số 

2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định 

cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC số 2661/QĐ-UBND ngày  20/12/2020; số 

953/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 theo đúng quy định phục vụ việc niêm yết công 

khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 Sở Tư pháp gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tổng hợp./. 
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(Gửi kèm theo bản giấy danh mục, nội dung 109 TTHC và file điện tử qua 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice) 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

   
 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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