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

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:            /TB-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đang thực hiện tiếp nhận qua bộ phận Một cửa tại  

Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn 

 

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

Lạng Sơn về việc Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một 

số thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn trân trọng thông báo như sau: 

1. Kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 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 126/126 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Bộ phận 

Một cửa (Quầy số 18, Trung tâm PVHCC tỉnh). 

(Có Danh mục TTHC tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến kèm theo) 

a) Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân, tổ chức: thực hiện các TTHC đã 

được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Danh mục gửi kèm. 

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

nộp hồ sơ trực tuyến theo Hướng dẫn gửi kèm, hoặc thực hiện theo hướng dẫn 

bằng video, 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. 

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực 

hiện bình thường. 

2. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn, công chức Một cửa và 

đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc theo Kế hoạch 179/KH-UBND đến tất cả các công chức, viên 

chức do Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đang quản lý để chủ động nghiên 

cứu áp dụng vào thực tế. 

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

dịch vụ công trực tuyến;  

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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-Công chức một cửa thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

tại Trung tâm PVHCC tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ tổ chức, cá nhân đến Trung 

tâm thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến; 

- Công chức đầu mối kiểm soát TTHC phối hợp với các Phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức 

phù hợp, như: Tuyên truyền trên mạng nội bộ, trên trang website, các cuộc họp 

giao ban,…đến công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 

lĩnh vực quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch số 

179/KH-UBND; Công chức một cửa và công chức Phòng chuyên môn trực tiếp 

tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC có trách nhiệm 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. 

- Các công chức tại các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp 

thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC có trách nhiệm tư vấn hỗ 

trợ tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đăng ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ 

trực tuyến về lĩnh vực đang đảm nhiệm. 

 3. Hỗ trợ đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến  

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến được đăng tải trên mạng xã hội theo 

đường link sau: 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F_uys_VVCus&t=41s 

Trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn, trợ giúp và hỗ trợ việc đăng 

ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến xin vui lòng liên hệ số điện thoại 

bộ phận Một cửa sau: 

STT Họ và tên Chức danh 
Đơn vị công 

tác 
Số điện thoại 

1 
Bà Nông Thị 

Trường  

Cán bộ Bưu điện 

trực tại TTPVHCC 
Bưu Điện - ĐT: 0856410899 

2 Bà Lê Hải Yến  
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- DĐ:0968231638 

3 
Ông Phạm Tuấn 

Long  

Cán bộ phòng 

Quản lý Văn hóa 

và Gia đình 

- DĐ: 0978896989 

4 Ông Lăng Tất Đạt  
Cán bộ phòng 

Quản lý TDTT 
- DĐ: 0988368583 

https://www.youtube.com/watch?v=F_uys_VVCus&t=41s
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5 Bà Phí Thị Lan Thu 

Cán bộ phòng 

nghiệp vụ Quản lý 

Du lịch 

- DĐ: 0945999619 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được trân trọng thông báo./. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC lĩnh vực 

VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP(LHY). 

 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 
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