
 

 

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 31 tháng  5 năm 2021 

V/v rà soát, cập nhật TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và điều 

chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống một cửa điện tử tỉnh 

 

 

 Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện Công văn số 1178/VP-TTPVHCCngày 12/5/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát, cập nhật TTHC trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và điều chỉnh trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh.  

Sở Tài chính đa ̃thưc̣ hiêṇ rà soát và có ý kiến như sau: 

1. Đối với TTHC cấp tỉnh và cấp huyêṇ thuôc̣ phaṃ vi quản lý của Sở Tài 

chính trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh: 

 Trong quá trình rà soát, Sở Tài chính nhâṇ thấy còn nhiều TTHC có nội 

dung chưa chính xác, đầy đủ, không thống nhất với các Quyết định công bố của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghi ̣Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền 

thông xem xét để chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, chính xác các nội dung chi tiết của 

TTHC cấp tỉnh và cấp huyêṇ thuôc̣ phaṃ vi quản lý của Sở Tài chính đang niêm 

yết trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh. 

(Có nôị dung chi tiết của TTHC kèm theo công văn này) 

2. Đối với TTHC cấp tỉnh và cấp huyêṇ thuôc̣ phaṃ vi quản lý của Sở Tài 

chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 

Sở Tài chính đa ̃cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các nội dung chi tiết 

của TTHC cấp tỉnh và cấp huyêṇ thuôc̣ phaṃ vi quản lý của Sở Tài chính theo 

Công văn số 536/VP-TTPVHCC ngày 09/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc tạo tài khoản và cập nhật cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

Sở Tài chính báo cáo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng hợp ./. 

 
 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Chánh Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Văn Lưc̣ 
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