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

SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /STC-QLGCS&DN      Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v thực hiện nộp hồ sơ TTHC và 

nhận kết quả tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại 

Bộ phận một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; ngày 24/01/2019 Sở 

Tài chính đã có Thông báo số 18/TB-STC về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, trong đó nêu 

rõ: “Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận 

Một cửa Sở Tài chính, quầy số 07 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn, địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn (Trụ sở 

Tỉnh uỷ cũ). Số điện thoại liên hệ: 0205 3800013.” 

Tuy nhiên trong thời gian qua, một số Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 

phố và doanh nghiệp có phát sinh thủ tục hành chính (như: Mua hóa đơn lẻ, mua 

quyển hóa đơn; Điều chuyển tài sản công; Thanh lý tài sản công; Phê duyệt đề 

án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích: Kinh doanh,  

cho thuê; Liên doanh, liên kết…) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 

theo quy định tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã không gửi hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính, 

quầy số 07 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn mà gửi 

hồ sơ về Sở Tài chính, làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

và công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính. 

Để đảm bảo thực hiện giải quyết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Sở Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định, Sở Tài chính đề nghị 

Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và doanh nghiệp có phát sinh thủ tục 
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hành chính theo quy định tại Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ 

phận một cửa Sở Tài chính theo địa chỉ nêu trên (Sở Tài chính gửi danh mục thủ 

tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ 

công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính kèm theo công 

văn). 

Đối với những hồ sơ phải giải quyết theo trình tự thủ tục hành chính mà đơn vị 

gửi trực tiếp về Sở Tài chính, không nộp hồ sơ thông qua Trung tâm phục vụ hành 

chính công thì Sở Tài chính sẽ không xem xét, giải quyết và có văn bản trả các cơ quan, 

đơn vị. 

Sở Tài chính đề nghị các  Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; doanh 

nghiệp quan tâm và thực hiện theo quy định./.     

   

Nơi nhận:       
- Như trên;  

- Lãnh đạo sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN.                                                                               

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Nguyễn Anh Yến 
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