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THÔNG BÁO 

V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi 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 
sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải  gồm 03 TTHC 

Các TTHC trên thực hiện tiếp nhận tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ, 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn Địa chỉ: Toà nhà cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị: 
03 TTHC (trong đó có 02 TTHC được chuyển từ thực hiện giải quyết tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công đến giải quyết tại Trạm Quản lý vận tải đường bộ, 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn). 

(có danh mục, nội dung kèm theo). 

Các nội dung của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 
vận tải được niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Giao thông vận tải, Trạm Quản lý 
vận tải đường bộ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trên website của 
Sở Giao thông vận tải (sogtvt.langson.gov. vn). 

Sở Giao thông vận tải thông báo để tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện cho 
việc giải quyết các thủ tục hành chính./. 
  

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC tỉnh (P/h niêm yết); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Niêm yết tại cơ quan; Trạm QLVT; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT. 
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