
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

  Số: 513/UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Văn Quan,  ngày 15 tháng 4 năm 2020 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

công bố Danh mục TTHC triển khai cung 

cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

 

 

Kính gửi:  

       - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

       - UBND xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 574/STTTT-CNTT ngày 08/4/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC triển 

khai cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

trình UBND tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và Danh 

mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: 

- Nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với nội dung của dự thảo Quyết định. 

- Rà soát, lựa chọn, đóng góp ý kiến đối với Danh mục TTHC dùng chung 

cho cấp huyện tại biểu 02; Danh mục TTHC dùng chung cho cấp xã tại biểu 03.  

* Lưu ý: Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015; Quyết định số 

411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh, Phụ lục Danh mục gửi kèm trên Hệ thống iOffice. 

2. Ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định và Danh mục TTHC triển khai 

DVCTT mức độ 3, mức độ 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp, gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện ./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng  

 


