
 

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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:        /SKHCN-QLCN 
V/v tạo tài khoản và rà soát, bổ sung dữ liệu 

TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc 

 

  Thực hiện Công văn số 536/VP-TTPVHCC, ngày 09/02/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc tạo tài khoản và rà soát, bổ sung dữ liệu TTHC trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để kịp thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC của 

tỉnh trên Cổng DVCQG, Ban Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị được giao 

quản lý, thực hiện các TTHC cần thực hiện các nội dụng sau: 

 1. Đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG theo hướng dẫn gửi kèm và gửi 

thông tin tài khoản công chức được giao rà soát TTHC cho Phòng QLCN trước 

ngày 12/3/2021 để cấp quyền chỉnh sửa nội dung trên Cổng DVCQG. 

 2. Sử dụng tài khoản được phân quyền để đăng nhập vào phân hệ Cơ sở 

dữ liệu TTHC của Cổng DVCQG, tiến hành rà soát các TTHC thuộc phạm vi 

được giao quản lý để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, chính xác nội dung 

chi tiết của các TTHC hoặc bổ sung TTHC còn thiếu (nếu có) trên cổng 

DVCQG, hoàn thành trước 31/3/2021. Sau thời gian này quyền truy cập sẽ bị 

khóa lại. Nội dung rà soát cụ thể: 

 - Bước 1: Rà soát xem Quyết định công bố TTHC đã cập nhật trên Cổng 

DVCQG chưa. Nếu chưa thì cập nhật tại mục Thủ tục hành chính/QĐCB địa 

phương hóa. 

 - Bước 2: Thực hiện rà soát các TTHC tại mục Danh sách Thủ tục hành 

chính/Danh sách QĐCB. 

(Có Công văn số 536/VP-TTPVHCC và Bản hướng dẫn thực hiện gửi kèm) 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ 

đồng chí Huấn, Điện thoại : 0915311828. 

Đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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