
1 

 

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

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:           /TB-STTTT  

 

 Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông 

tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
 

 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

 Thực hiện Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục 

hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo Danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 

quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Lạng Sơn, gồm 07  TTHC, gồm các lĩnh vực: Báo chí 03 TTHC; Xuất bản, In 

và phát hành:03 TTHC; Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử:01 

TTHC.(Có danh mục TTHC kèm theo). 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân biết để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./.  

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT của Sở;          
- Lưu: VT, VP.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 

 


		2020-12-15T17:10:12+0700


		2020-12-16T10:14:48+0700


		2020-12-16T10:14:38+0700


		2020-12-16T10:14:38+0700


		2020-12-16T10:15:04+0700




