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THÔNG BÁO 

Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về thí 

điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thực hiện 

Công văn số 86/UBND-TTPVHCC ngày 20/01/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp  

tục thực hiện Kế hoạch chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc tiếp tục thực hiện việc 

chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông 

qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với các 

trường hợp sau: 

a) Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân, tổ chức1: 

- Thực hiện các TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với 

78/127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.gov.vn. 

(Phụ lục kèm theo) 

- Thực hiện TTHC đã được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với danh 

mục dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 01 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã về “giải quyết hưởng 

trợ cấp thất nghiệp” tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn  

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản và 

nộp hồ sơ trực tuyến theo Hướng dẫn bằng hình ảnh trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.gov.vn (Đối với TTHC tại Phụ lục I) và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn (Đối với TTHC “giải quyết 

hưởng trợ cấp thất nghiệp”).  

                                                           

1  Gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội… 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực 

hiện bình thường. 

2. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp tổ chức 

thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tới tất cả các cơ quan, tổ chức, 

cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; thực hiện nộp hồ sơ giải 

quyết TTHC theo hình thức trực tuyến theo đúng nội dung Kế hoạch 179/KH-

UBND và Thông báo này. 

3. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn giải quyết TTHC 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND này tới tất công 

chức thuộc đơn vị, đồng thời tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện 

Kế hoạch 179/KH-UBND; thực hiện các quy định về lưu trữ, sao lưu hồ sơ điện tử 

theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo 

hướng giảm tối đa thành phần hồ sơ, giấy tờ, đơn giản, thuận lợi, tiết kiệm chi phí 

cho tổ chức, cá nhân. 

- Tập trung và ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ 

công trực tuyến;  

- Phối hợp với viên chức (Bưu điện tỉnh) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện hỗ 

trợ tổ chức, cá nhân đến Trung tâm thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với 

viên chức trực tiếp nhận thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tại quầy số 18 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, điện thoại: 02053.800.012.   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Phạm Đức Huân 
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