
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v đẩy mạnh việc thực hiện nộp 

hồ sơ online trên trang Dịch vụ 

công trực tuyến và một cửa điện 

tử tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của  Sở Y tế 

 

 

Kính gửi:  

  - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 
 

 Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 286/UBND-KSTT 

ngày 27/3/2020 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19;  

Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 

tế, trên trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn gồm 

có 130/148 TTHC, trong đó. TTHC mức độ 3: 59; Mức độ 4: 30; Mức độ 2: 

59.  

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các TTHC cần tăng cường sử 

dụng nộp hồ sơ online (thủ tục hành chính mức độ 3 và 4) và thực hiện tra cứu 

trên trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn tại địa 

chỉ: dichvucong.langson.gov.vn (có hướng dẫn kèm theo). Đồng thời các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi công việc liên quan TTHC cần tăng cường 

thực hiện qua các phương tiện thông tin liên lạc với Bộ phận Một cửa Sở Y tế 

tại quầy số 19 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, điện 

thoại (0205)3800.019. 

 Đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc phối hợp tuyên 

truyền, phổ biển rộng rãi đến tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện, đồng 

thời tăng cường thực hiện nộp hồ sơ online trên trang Dịch vụ công trực tuyến 

và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành 

chính./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, VP(BTM). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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