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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả  

kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 

  
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; 

Thực hiện Công văn số 575/VP-KGVX ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc đề xuất thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 
vụ bưu chính công ích; 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 717/TTHC/HCC/BĐLS-SKHĐT ngày 
26/7/2017 giữa Bưu điện tỉnh Lạng Sơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung 
ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo Danh mục TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích (gồm 138 TTHC) tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
biết để thuận tiện trong việc thực hiện TTHC (có Danh mục TTHC kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở TT&TT; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội DN Tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CMNV, TTXTĐT trực thuộc; 
- Trang TTĐT Sở KHĐT; 
- Lưu: VT, VP. 
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