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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 
341/QĐ-UBND ngày 15/02/2019  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 
sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 
21/5/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Giao thông vận tải xây dựng Danh mục, nội dung thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh công bố tại 02 Quyết định nêu trên. 

Tổng số: 16 TTHC 
Trong đó:  
- Thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh: 15 

TTHC 
- Không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh: 01 TTHC (thủ tục cấp mới giấy phép lái xe). 
(có danh mục, nội dung kèm theo). 

Đề nghị Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thực hiện 
niêm yết công khai theo quy định./. 

 
  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: Quản lý VT,PT&NL, VP; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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