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V/v niêm yết công khai nội dung 
thủ tục hành chính 

Lạng Sơn, ngày 28  tháng 01  năm 2021 

 

 

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

 

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2279/QĐ-
UBND ngày 06/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục 
thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 08/TTPVHCC-NVKS ngày 19/01/2021 của Trung 
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh V/v cung cấp và in nội dung đầy đủ của 
thủ tục hành chính phục vụ niêm yết công khai 

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  gồm 66 TTHC 

Trong đó:  

- Thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh: 61 
TTHC 

- Không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh: 05 TTHC. 

(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; 
- Chánh văn phòng Sở (Để niêm yết tại cơ 
quan); 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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Nguyễn Ngọc Huy 
 


