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

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:1760  /TB-SGTVT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2017 

  

                                                                      THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 

  

  

  

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện công văn số 2050/VP-KGVX ngày 27/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Sở Giao thông vận tải thông báo Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (gồm 58/79 TTHC) trên Trang thông tin điện tử 

của Sở, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để 

thuận tiện trong việc thực hiện TTHC./. 

(Có Danh mục TTHC kèm theo) 
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Đã ký 

  
  
  

  Nghiêm Văn Hải 

 


