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

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:  136  /TB-STP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Lạng Sơn, ngày  23 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tổ chức đối với  

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp  

đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận một cửa tại  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc 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 (PVHCC), Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

thông báo như sau: 

1. Thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC 

Kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Sở Tư pháp thực hiện thí 

điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức thông qua 

dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với 102/122 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện 

tiếp nhận qua Bộ phận Một cửa (Quầy số 23) tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

(Có danh sách TTHC tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến kèm theo) 

2. Đối tượng nộp hồ sơ 

Là tổ chức (gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội…) thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 

đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

- Nộp hồ sơ TTHC thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa 

điện tử tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn. 

- Tiếp tục thực hiện việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

3. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn, công chức Một cửa  

- Công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ 

chức thông tin, tuyên truyền với các hình thức phù hợp đến các tổ chức, cá nhân 

về việc thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh. 

Công chức một cửa và công chức Phòng chuyên môn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp có trách nhiệm 

thực hiện các quy định về lưu trữ, sao lưu hồ sơ điện tử theo đúng quy định; tiếp 
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tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm tối đa 

thành phần hồ sơ, giấy tờ, đơn giản, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá 

nhân. 

- Tập trung và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được thực hiện qua 

dịch vụ công trực tuyến;  

- Chỉ đạo công chức tại Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết TTHC của cơ quan mình tại Trung tâm PVHCC tỉnh thực hiện hỗ 

trợ tổ chức, cá nhân đến Trung tâm thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến. 

- Các công chức tại các Phòng chuyên môn thuộc Sở trực tiếp thực hiện 

tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC có trách nhiệm tư vấn hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đăng ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ trực 

tuyến về lĩnh vực đang đảm nhiệm. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ  

với công chức trực tiếp nhận thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa của Sở Tư 

pháp (Quầy số 23) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, điện thoại: 

0205.3800.009. 

 Sở Tư pháp thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết./. 

(Gửi kèm theo Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn) 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHC tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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