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

SỞ TÀI CHÍNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /STC-QLGCS&DN      Lạng Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

V/v thực hiện nộp hồ sơ TTHC          

và nhận kết quả tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công. 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa trong lĩnh vực: quản lý giá, tài chính doanh nghiệp và công sản thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

(1) Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;  

(2) Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý tài 

chính doanh nghiệp, lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn;  

(3) Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực quản lý 

công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính;  

(4) Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực quản lý 

công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính;  

(5) Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của các cấp, 

tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn;  

(6) Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý 

công sản, lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn;  
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(7) Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông 

trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn;  

(8) Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;  

(9) Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản và phê 

duyệt sửa đổi quy định nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa trong lĩnh vực Tin học, lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.  

Để đảm bảo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Sở Tài chính theo đúng trình tự quy định, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 

18/TB-STC ngày 24/01/2019 gửi các đơn vị trên địa bàn 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 chính tỉnh Lạng 

Sơn, trong đó nêu rõ: “Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện nộp hồ sơ và nhận 

kết quả tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính, quầy số 07 thuộc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn (Trụ sở Tỉnh uỷ cũ). Số điện thoại liên hệ: 0205 3800 013. Năm 

2019, 2020 Sở Tài chính tiếp tục ban hành 02 văn bản (số 381/STC-QLG&CS ngày 

07/3/2019 và số 1585/STC-QLGCS&DN ngày 04/8/2020) gửi cho các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành 

phố, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu đối với 

các hồ sơ phải giải quyết theo trình tự, thủ tục hành chính công thì nộp hồ sơ và 

nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Tài chính theo Thông báo số 18/TB-STC ngày 

24/01/2019 của Sở Tài chính. 

Trong thời gian qua, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài chính phát sinh tại Trung tâm dịch vụ hành chính công không nhiều, 

làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính. Sở Tài chính 

tiếp tục đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các doanh nghiệp 

có phát sinh thủ tục hành chính phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ 

phận một cửa Sở Tài chính theo địa chỉ nêu trên (Có danh mục thủ tục hành chính 
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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 chính kèm theo). 

Đối với những hồ sơ phải giải quyết theo trình tự thủ tục hành chính mà 

đơn vị gửi trực tiếp về Sở Tài chính, không nộp hồ sơ thông qua Trung tâm phục 

vụ hành chính công thì Sở Tài chính sẽ không xem xét, giải quyết và không ban 

hành văn bản trả lời các cơ quan, đơn vị. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, doanh 

nghiệp quan tâm và thực hiện theo quy định./.      

  

Nơi nhận:       
- Như trên;  

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, QLGCS&DN.                                                                               

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
. 

 
Nguyễn Anh Yến 
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