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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai ứng dụng mà QR code truy cập tìm hiểu thông tin  

và tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030;  

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, 

tạo điều kiện thuận lợi cũng như phục vụ, hỗ trợ tốt hơn cho cá nhân, tổ chức và 

doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính được nhanh chóng và 

tiện lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo triển khai ứng dụng mã QR 

code để truy cập tìm hiểu thông tin, tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết đối với 11 nhóm thủ tục hành chính trên website 

Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn (chi tiết có Phụ 

lục kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cá nhân, tổ chức và doanh 

nghiệp được biết ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp; 

- Trang thông tin Sở; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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PHỤ LỤC  

Hệ thống mã QR code truy cập tìm hiểu thông tin  

và tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

(Kèm theo Thông báo số 375 /TB-SKHĐT ngày  09 /12/2022  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT Nội dung Mã QR code 

1  Trang thông tiên điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn 

 

2  Website Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện 

tử tỉnh Lạng Sơn 

 

3  Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

4  Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 

 

5  Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp 

sáng tạo 
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STT Nội dung Mã QR code 

6  Thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ 

 

7  Viện trợ phi chính phủ nước ngoài  

 

8  Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài  

 

9  Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

 

10  Đấu thầu 

 

11  Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
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STT Nội dung Mã QR code 

12  Đầu tư tại Việt Nam 

 

13  Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 

 
 



5 

 

CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

Công an tỉnh.    

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

 Sở Tài chính. 

 Sở Công Thương. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Sở Giao thông vận tải. 

 Sở Xây dựng. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Sở Y tế. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Sở Nội vụ. 

 Sở Ngoại vụ. 

Ban dân tộc tỉnh. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

Báo Lạng Sơn. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn 

Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn 

Tỉnh đoàn  

11 huyện, thành phố 
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