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THÔNG BÁO 

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

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: ........................................................... 

 

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; 

Thông báo số 103/TB-TTPVHCC ngày 19/8/2022 của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh thông báo thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 

một số TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn; 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo thực 

hiện thí điểm tới các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Nội dung thí điểm 

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) của các tổ chức1 thông qua Dịch vụ công trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với 39 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

2. Cách thức thực hiện 

- Các tổ chức nộp hồ sơ TTHC thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

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 

được triển khai thực hiện tại bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. 

3. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

                                           
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/
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4. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến  

(có file hướng dẫn chi tiết gửi kèm) 

5. Lợi ích nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

* Đối với dịch vụ bưu chính công ích:  

- Tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí thời gian, đơn giản thủ tục giấy tờ cho 

các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; 

- Chủ động các công việc khác của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ TTHC. 

* Đối với dịch vụ công trực tuyến: 

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày 

tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác 

(điện thoại thông minh, máy tính bảng,…). 

- Tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí thời gian, đơn giản thủ tục giấy tờ cho 

các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; 

- Chủ động các công việc khác của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể giám sát, theo dõi được 

tình trạng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực 

tuyến và một cửa điện tử của tỉnh; qua tin nhắn điện thoại; địa chỉ email. 

- Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ TTHC. 

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

Nông Thị Trường, nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ một cửa của 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tại quầy số 18 tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại cố định: 0205.3800.012; di động 

0856410899. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng thông báo tới 

các tổ chức, cá nhân được biết và triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các P.CM; 

- Bộ phận 1 cửa; 

- Trang TTĐT Ban Quản lý; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 
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