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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận 

và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 01/TB-

TTPVHCC ngày 14/01/2019 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn về việc hoạt động chính thức của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau: 

1. Bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quầy số 05 thuộc 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt 

động kể từ ngày 17/01/2019.  

Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn (Trụ sở Tỉnh uỷ cũ). 

Số điện thoại liên hệ: 02053 800 008. 

2. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các 

phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp tuyên truyền, phổ biển rộng rãi nội dung Thông báo này 

đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được biết và thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT (đang trên trang tin ĐT Sở); 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

đã ký 
 

Nguyễn Đình Duyệt 
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