
 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4335 /STP-VP Lạng Sơn, ngày 10 tháng  11 năm 2021 

V/v công khai  niêm yết các 
quy định về TTHC mới ban 

hành, TTHC sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Tư pháp 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 

    

Thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi 
quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp 
và UBND cấp xã thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) 

đối với các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tư pháp, cụ 
thể như sau:  

1. Đối với cấp huyện: 

Niêm yết danh mục và nội dung 01 TTHC lĩnh vực Nuôi con nuôi theo 
Phần C danh mục kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Đối với cấp xã 

- Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: niêm yết danh mục và nội dung 

02 TTHC theo Mục 1 Phần D danh mục kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-
UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi: niêm yết danh mục và nội dung 03 TTHC theo 

Mục 2 Phần D danh mục kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 
11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Lưu ý:  

- Việc công khai TTHC phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các 

TTHC và bộ phận tạo thành TTHC theo các Quyết định công bố của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 15 của Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

- Nội dung TTHC (file mềm) đã được công bố, công khai đầy đủ theo các 

Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (đã được nêu tên tại phần căn cứ trong 
nội dung Quyết định 2015/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html. Đề nghị UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã truy cập vào 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html
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Cổng dịch vụ công quốc gia để tải nội dung TTHC phục vụ việc niêm yết, công 
khai TTHC theo đúng quy định về trách nhiệm công khai tại Điều 12 Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. 

- Việc niêm yết được thực hiện theo đúng mẫu niêm yết tại Phụ lục IV 

kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, vị trí niêm yết phải tạo điều kiện thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu. 

- Công khai, niêm yết đầy đủ danh mục và nội dung TTHC đã được công 
bố thực hiện tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 8 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. 

- Rà soát, không công khai các TTHC đã hết hiệu lực thi hành. Các TTHC 
được công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải 

được đính kèm ngay sau TTHC; bản giấy TTHC được niêm yết công khai phải 
bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng TP các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: HCTP&BTTP; 
PBGDPL&TDTHPL; 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, VP.  
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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