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

SỞ TÀI CHÍNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STC-VP Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

V/v tăng cường nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính trực tuyến trên môi 

trường điện tử. 

 

 

                              Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực  hiện  Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của 

UBND tỉnh thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành 

và UBND các huyện, thành phố năm 2022; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 

11/8/2022 của UBND tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công;  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

TTHC, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) 

của Sở Tài chính nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung theo chủ trương chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính triển khai tới quý cơ quan, đơn vị, tổ chức 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến 

trên môi trường điện tử mức độ 4 

Hiện nay, Sở Tài chính có 35 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong 

đó:  

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 4 trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.gov.vn/: 35 TTHC. 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích tại 

Trung tâm phục hành chính công tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: Phố Dã Tượng, 

Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn): 35 TTHC. 

(Có Danh mục TTHC, tài liệu Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ 

TTHC trực tuyến mức độ 4 gửi kèm theo) 

2. Lợi ích nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 4 qua hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến và một cửa của tỉnh Lạng Sơn 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày 

tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác; 

không cần xếp hàng lấy số thứ tự khi nộp hồ sơ. 

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ cho 

tổ chức và cá nhân sử dụng dịch vụ. 

-  Đơn vị, cá nhân hoặc tổ chức có thể giám sát, theo dõi được tình trạng 

tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ trên website trực tuyến; qua tin nhắn điện 

thoại; địa chỉ email... 

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ thủ tục hành chính. 

Sở Tài chính kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền thực 

hiện có hiệu quả trong việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến 

trên môi trường điện tử./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, VP, TTra thuộc Sở; 

 - Phòng TC-KH các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 

 


		2022-08-12T16:47:27+0700


		2022-08-12T16:53:25+0700


		2022-08-12T16:53:25+0700


		2022-08-12T16:53:25+0700


		2022-08-12T16:53:25+0700




