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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-VP 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng  3  năm 2021 
V/v tăng cường sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, dịch vụ 

bưu chính công ích trong giải 

quyết TTHC  

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

và nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết TTHC;  Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của đơn vị về lợi ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích trong giải quyết TTHC. Tuyên truyền và hướng dẫn cách thức 

nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh  hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích,  đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4.  

Hiện nay, TTHC thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Y tế được đăng tải 

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

130/148 TTHC (trong đó: 42 TTHC mức độ 2; 43 TTHC mức độ 3; 45 TTHC 

mức độ 4) phục vụ người dân tra cứu thông tin và thực hiện TTHC. 

2. Cách thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích như sau: 

a) Nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với TTHC mức độ 3, 4):  

Cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản công dân và nộp hồ sơ thực 

hiện TTHC tại website: https://dichvucong.langson.gov.vn/ 

(Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân và Hướng dẫn nộp hồ sơ trực 

tuyến được gửi kèm công văn này). 

b) Nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 

- Việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức được thực hiện tại 

các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện. Đồng thời cá nhân, tổ chức có trách 

nhiệm thanh toán đầy đủ cước phí, lệ phí khi nộp hồ sơ cho điểm phục vụ bưu 

chính. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Hồ sơ sau khi được tiếp nhận, đơn vị bưu chính gửi hồ sơ về địa chỉ: Quầy 

số 19, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

- Việc nhận kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức được đơn vị  

bưu chính trả đến địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc được giao giải 

quyết TTHC, tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục TTHC triển 

khai qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là các TTHC phát 

sinh nhiều hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực 

hiện TTHC; đồng thời nghiên cứu và tham mưu các biện pháp, giải pháp kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức 

liên hệ với công chức đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Y tế qua số điện thoại 02053.800.019 để được hướng dẫn và phối hợp giải 

quyết./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Webside Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP(HHY). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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