
          VĂN PHÒNG HĐND TỈNH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Văn phòng HĐND tỉnh 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các 

phòng, ban, số điện thoại, email. 

2. Tin hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh 

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. VB chỉ đạo của HĐND tỉnh 

2. Thông báo mời họp của HĐND tỉnh 

3. Văn bản QPPL Trung ương,  

4. Văn bản QPPL của tỉnh  

5. Lịch công tác của lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh 

6. Lịch tiếp Công dân 

7. Nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng HĐND tỉnh 

8. Ý kiến kiến nghị cử tri 

9. Trả lời công dân, 

10.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

11.  Thư điện tử công vụ 

     III. Thông tin chuyên ngành 

1. Kỳ họp HĐND tỉnh 

2. Báo cáo hoạt động 

3. Nghị quyết HĐND tỉnh 

4. Tiếp xúc cử tri 

5. Công tác bầu cử 

6. Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

7. Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Hình ảnh hoạt động  Đoàn ĐBQH tỉnh 

2. Hình ảnh hoạt động HĐND tỉnh 

3. Hoạt động đoàn thể   



4. Ý kiến bạn đọc  

5. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

6. Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

7. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

8. Thống kê lượt truy cập 

9. Chân trang 

 



         VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Văn phòng UBND tỉnh 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các 

phòng, ban, số điện thoại, email. 

2. Tin hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh 

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 

2. Thông báo mời họp của UBND tỉnh 

3. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh   

4. VB kèm theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

5. Văn bản sao lục 

6. Thủ tục hành chính 

7. Văn bản chậm xử lý 

8. Văn bản QPPL Trung ương,  

9. Văn bản pháp quy của tỉnh  

10.   Lịch công tác của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

11.  Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh 

12.  Lịch tiếp dân của UBND tỉnh 

13.  Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại tố cáo 

14.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

15.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

16.  Chương trình, đề tài khoa học 

17.  Nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng UBND tỉnh 

18.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

19.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

20.  Thư điện tử công vụ 

21.  Danh bạ thư điện tử Văn phòng UBND tỉnh 

   III. Thông tin chuyên ngành 

1. Nghiệp vụ Văn phòng 



2. Quy chế, quy định 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo VBPL 

2. Hoạt động đoàn thể   

3. Ý kiến bạn đọc  

4.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

5. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

6.  Thống kê lượt truy cập 

7.  Chân trang 

 



          SỞ CÔNG THƯƠNG 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

21. Thư điện tử công vụ 

 

 



          SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3.  Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Thủ  tục đăng ký kinh doanh 

7. Ngành nghề KD có điều kiện 

8. Cơ chế chính sách 

9. Văn bản QPPL Trung ương,  

10.  Văn bản QPPL của tỉnh  

11.  Văn bản hướng dẫn của sở  

12.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

13.   Lịch tiếp Công dân 

14.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

15.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

16.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

17.  Ưu đãi đầu tư 

18.  Dự án gọi vốn đầu tư 

19.  Chương trình, đề tài khoa học 

20.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

21.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

22.  Tin thanh tra, kiểm tra 

23.   Hỏi đáp 



24.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thư điện tử công vụ 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Các lĩnh vực kt, vhxh, an qp  

2. Hợp tác đầu tư 

3. Đăng ký kinh doanh 

4. Trung tâm xúc tiến đầu tư 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3.  Thông tin Doanh nghiệp 

4. Đường dây hỗ trợ doanh nghiệp 

5. Dịch vụ tra cưu thông tin doanh nghiệp 

6. Thông tin khu,cụm công nghiệp 

7. Tin đoàn thể   

8. Số liệu thống kê 

9.  Ý kiến bạn đọc  

10.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

11.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

12.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

13.  Thống kê lượt truy cập 

14.  Chân trang 

 
 



          SỞ NỘI VỤ 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3.  Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

21. Thư điện tử công vụ 

III. Thông tin chuyên ngành 



1. Công chức, viên chức 

2. Tổ chức, biên chế 

3. Xây dựng chính quyền 

4. Cải cách hành chính 

5. Công tác bầu cử 

6. Công tác nội bộ sở 

7. Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức 

8.  Đào tạo, bồi dưỡng 

9. Tôn giáo 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức 

3. Du lịch, dịch vụ 

4. Thông tin Doanh nghiệp 

5. Đảng bộ Sở Nội vụ 

6. Công đoàn cơ sở 

7. Đoàn thanh niên  

8. Số liệu thống kê 

9.  Ý kiến bạn đọc  

10.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

11.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

12.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

13.  Thống kê lượt truy cập 

14.  Chân trang 

 
 



          SỞ NGOẠI VỤ 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục Lãnh sự trực tuyến 

5. Bộ thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ 

6. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

7. Cơ chế chính sách 

8. Văn bản QPPL Trung ương,  

9. Văn bản QPPL của tỉnh  

10.  Văn bản hướng dẫn của sở  

11.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

12.   Lịch tiếp Công dân 

13.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

14.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

15.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

16.  Chương trình, đề tài khoa học 

17.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

18.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

19.  Thanh tra - Phổ biến giáo dục pháp luật 

20.  Hỏi đáp 

21.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

22. Thư điện tử công vụ 

 



III. Thông tin chuyên ngành 

1. Hợp tác Quốc tế 

2. Công tác Lãnh sự 

3. Thông tin và dịch vụ đối ngoại 

4. Trung tâm Thông tin và dịch vụ đối ngoại 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin Biên giới lãnh thổ 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Người VN ở nước ngoài 

4. Di cư VN 

5. Trung tâm thông tin dịch vụ đối ngoại VN 

6. Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến 

7. Công tác phi Chính phủ nước ngoài 

8. Ấn phẩm đối ngoại 

9. Thư viện ảnh 

10. Video hoạt động 

11. Tin đoàn thể   

12. Số liệu thống 

13.  Ý kiến bạn đọc Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

14.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

15.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW (Có cả mạng XH) 

16. Thống kê lượt truy cập 

17.  Chân trang 

 
 



          SỞ  VĂN HÓA, TT VÀ DU LỊCH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

21. Thư điện tử công vụ 

 



III. Thông tin chuyên ngành 

1. Văn hóa 

2. Thể thao  

3.  Du lịch  

4. Gia đình 

5. Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh LS 

6. Thư viện tỉnh 

7. Trường TC VHNT 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Tin đoàn thể  

5. Hình ảnh Lạng Sơn 

6. Video Lạng Sơn  

7. Số liệu thống kê 

8.  Ý kiến bạn đọc  

9. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

10.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

11. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

12. Thống kê lượt truy cập 

13.  Chân trang 

 
 



          SỞ  TÀI CHÍNH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến  

4. Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị liên quan với ngân sách  

5. Thủ tục hành chính 

6. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

7. Dự thảo văn bản QPPL 

8. Phổ biến chính sách pháp luật Quản lý tác nghiệp 

9. Thông tin cần biết 

10.  Cơ chế chính sách 

11.  Văn bản QPPL Trung ương 

12.  Văn bản QPPL ngành Tài chính 

13.  Văn bản QPPL của tỉnh  

14.  Văn bản hướng dẫn của sở  

15.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

16.  Lịch tiếp Công dân 

17.  Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

18.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

19.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

20.  Chương trình, đề tài khoa học 

21.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

22.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

23.  Tin thanh tra, kiểm tra 



24.   Hỏi đáp 

25.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

26.  Thư điện tử công vụ 

27.  Quản lý điều hành tác nghiệp điện tử 

    III. Thông tin chuyên ngành 

1. Chính sách chế độ 

2.  Giá cả thị trường  

3.  Công khai tài chính 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Hoạt động của Đảng - Đoàn thể     

5. Tin học - Thống kê (Biểu đồ: Thu chi ngân sách, Chỉ số giá cả) 

6. Ý kiến bạn đọc  

7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

8.  Liên kết các trang Sở, ban, ngành và các huyện tp 

9.  Liên kết các cổng Bộ Tài chính, Cục quản lý Công sản, Tài chính điện tử 

10.  Thống kê lượt truy cập 

11.  Chân trang 



          SỞ Y TẾ 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. Kết quả hồ sơ đang ký giấy phép 

3. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

4. Dịch vụ công trực tuyến 

5. Dịch vụ công trực tuyến triển khai từ Bộ Y tế. 

6. Thủ tục hành chính 

7. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

8. Cơ chế chính sách 

9. Văn bản QPPL Trung ương,  

10. Văn bản QPPL của tỉnh  

11. Văn bản hướng dẫn của sở  

12.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

13.   Lịch tiếp Công dân 

14.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

15.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

16.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

17.  Chương trình, đề tài khoa học 

18.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

19.  Báo cáo y tế 

20.  Thống kê y tế 

21.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

22.  Tin thanh tra, kiểm tra 

23.  Quản lý hành nghề công lập và ngoài công lập 



24.   Các cơ sở tiêu biểu và không thực hiện tốt trong ngành Y tế 

25.  Thông tin đào tạo, bồ dưỡng 

26.   Hỏi đáp 

27.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

28. Thư điện tử công vụ 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Khám chữa bệnh 

2. An toàn vệ sinh thực phẩm 

3. Phòng chống dịch bệnh lây nhiễm 

4. Phòng chống dịch bệnh không lây nhiễm 

5. Dân số và KHH gia đình 

6. Tư vấn sức khỏe và tài liệu tham khảo 

7. Thuốc, vật tư  y tế 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Bản tin y tế Lạng Sơn 

2. Thông tin đối ngoại 

3. Du lịch, dịch vụ 

4. Thông tin Doanh nghiệp 

5. Tin đoàn thể   

6. Số liệu thống kê 

7.  Ý kiến bạn đọc  

8. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

9.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

10.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

11.  Thống kê lượt truy cập 

12.  Chân trang 

. 

 



          SỞ TTTT 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh  (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến cổng 

của tỉnh) 

3. Luật Báo chí, xuất bản 

4. Luật BCVT, TSVTĐ 

5. Luật CNTT 

6. Dịch vụ công trực tuyến 

7. Thủ tục hành chính 

8. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

9. Cơ chế chính sách 

10.  Văn bản QPPL Trung ương,  

11.  Văn bản QPPL của tỉnh  

12.  Văn bản hướng dẫn của sở  

13.  An toàn an ninh thông tin 

14.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

15.   Lịch tiếp Công dân 

16.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

17.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

18.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

19.  Chương trình, đề tài khoa học 

20.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

21.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

22.  Tin thanh tra, kiểm tra 

23.   Hỏi đáp 



24.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thư điện tử công vụ 

26.  Người phát ngôn Sở TTTT 

27.  Danh sách các trò chơi trực tuyến G1 

28.  Tài liệu quản trị trang TTĐT, Văn phòng điện tử EOFICE 

29.  Phần mềm quản lý các trang thiết bị và hệ thống 

     III. Thông tin chuyên ngành 

1. Báo chí, Xuất bản 

2. Bưu chính, Viễn thông 

3. CNTT 

4. Dịch vụ Trung tâm CNTT và TT 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. An toàn giao thông 

5. Biên giới và hải đảo 

6.  Phòng chống ma túy 

7. Phòng chống mại dâm 

8.  Phòng chống tội phạm 

9.  Tội phạm mua bán người 

10.  Chống các hành vi sai phạm về pháo 

11.  Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN 

12.  Đề án chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng 

13.  Đề án tăng cường công tacsPBGD pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

14.  Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng 

15.  Đề án tri thức trẻ tình nguyện tăng cường các xã nông thôn miền núi 

16.  Đề án phát triển nghề công tác xã hội 

17.  Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội 

18.  Tuyên truyền HIV-AIDS 

19.  Tin đoàn thể   

20.  Số liệu thống kê 

21.  Ý kiến bạn đọc  

22.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

23.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

24.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 



25.  Thống kê lượt truy cập 

26.  Chân trang 

 
 



          SỞ TƯ PHÁP 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở 

10.  Phổ biến giáo dục pháp luật 

11. Thông báo bán đấu giá tài sản 

12.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

13.   Lịch tiếp Công dân 

14.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

15.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

16.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

17.  Chương trình, đề tài khoa học 

18.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

19.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

20.  Tin thanh tra, kiểm tra 

21.   Hỏi đáp 

22.  Bộ tài liệu ISO 9001-2008 

23.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 



24. Thư điện tử công vụ 

 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Hoạt động tổ chức bổ trợ tư pháp 

2. Trợ giúp pháp lý 

3. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

4. Công chứng 

5. Hành chính tư pháp 

6. Xây dựng và KTVBQPPL 

7. Quản lý xử lý VPHC&TDTHPL 

8. Dịch vụ đăng ký cấp lý lịch trực tuyến tại các tỉnh, tp trực thuộc TW 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Tin đoàn thể   

5. Số liệu thống kê 

6.  Ý kiến bạn đọc  

7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

8.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyenj, tp 

9. Liên kết các trang Bộ, ngành TW (cả mạng XH) 

10. Thống kê lượt truy cập 

11.  Chân trang 

 

 

 



          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3.  Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Công báo tỉnh Lạng Sơn 

7. Thư điện tử công vụ 

8.  Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ 

9. Cơ chế chính sách 

10. Văn bản QPPL Trung ương,  

11.  Văn bản QPPL của tỉnh  

12.  Văn bản hướng dẫn của sở  

13.  Phổ biến kiến thức KHCN 

14.  Phổ biến giáo dục pháp luật 

15.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

16.   Lịch tiếp Công dân 

17.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

18.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

19.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

20.  Chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

21.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

22.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

23.  Tin thanh tra, kiểm tra 



24.   Hỏi đáp 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Sáng kiến cải tiến kĩ thuật 

2.  Sở hữu trí tuệ 

3. Quản lý Công nghệ 

4. Quản lý đề tài, dự án 

5. Doanh nghiệp, thị trường KHCN 

6. An toàn Bức xạ và Hạt nhân 

7. Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 

8. Ứng dụng chuyển giao KHCN 

9. Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

10.  Hoạt động khác 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Tin đoàn thể   

5. Số liệu thống kê 

6.  Ý kiến bạn đọc  

7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

8.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

9. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

10.  Thống kê lượt truy cập 

11.  Chân trang 

 
 



          SỞ LAO ĐỘNG TBXH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (linh đến cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

21. Thư điện tử công vụ 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Đào tạo nghề 



2. Lao động việc làm 

3. Người có công 

4. Bảo trợ xã hội 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Hoạt động đoàn thể  

5. Hình ảnh Lạng Sơn 

6. Video Lạng Sơn  

7. Số liệu thống kê 

8.  Ý kiến bạn đọc  

9. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

10.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

11. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

12. Thống kê lượt truy cập 

13.  Chân trang 

 
 



          SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Chính sách hỗ trợ phát triển NN 

8. Văn bản QPPL Trung ương,  

9. Văn bản QPPL của tỉnh  

10.  Văn bản hướng dẫn của sở  

11.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

12.   Lịch tiếp Công dân 

13.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

14.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

15.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

16.  Chương trình, đề tài khoa học 

17.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

18.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

19.  Tin thanh tra, kiểm tra 

20.   Hỏi đáp 

21.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

22. Thư điện tử công vụ 

 



III. Thông tin chuyên ngành 

1. Nông nghiệp 

2. Thủy Lợi 

3. Lâm nghiệp 

4. Mô hình phát triển nông nghiệp 

5. Chu trình kỹ thuật nông nghiệp 

6. QLCL nông, lâm sản và thủy sản 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. xây dựng nông thôn mới 

3. Du lịch, dịch vụ 

4. Video về hoạt động NN 

5. Thông tin Doanh nghiệp 

6. Tuyển dụng Công chức 

7. Tuyển dụng Viên chức 

8. Tin đoàn thể   

9. Số liệu thống kê 

10.  Ý kiến bạn đọc  

11.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

12.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

13.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

14. Thống kê lượt truy cập 

15.  Chân trang 

 
 



          THANH TRA TỈNH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Thanh tra tỉnh 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, 

số điện thoại, email. 

- Tin hoạt động của Thanh tra tỉnh 

2. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Thanh tra tỉnh 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh ( linh đến cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của Thanh tra tỉnh  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

11.  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh 

12.   Lịch tiếp Công dân 

13.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

14.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

15.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

16.  Chương trình, đề tài khoa học 

17.  Nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra tỉnh 

18.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

19.  Công khai ngân sách 

20.  Quản lý nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

21.  Dịch vụ điện trực tuyến 

22.  Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận sử dụng CNTT và TT 

23.   Hỏi đáp 

24.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 



25.  Thư điện tử công vụ 

26.  Bộ pháp điển VN 

     III. Thông tin chuyên ngành 

1.  Công tác thanh tra, kiểm tra 

2.  Phòng chống tham nhũng 

3.  Hoạt động nội bộ. 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Biên giới và hải đảo VN 

3. Du lịch, dịch vụ 

4. Thông tin Doanh nghiệp 

5. An toàn giao thông 

6. Biên giới và hải đảo 

7.  Phòng chống ma túy 

8. Phòng chống mại dâm 

9.  Phòng chống tội phạm 

10.  Tội phạm mua bán người 

11.  Chống các hành vi sai phạm về pháo 

12.  Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN 

13.  Đề án chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng 

14.  Thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh LS 

15.  Đề án tăng cường công tác PBGD pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

16.  Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng 

17.  Đề án tri thức trẻ tình nguyện tăng cường các xã nông thôn miền núi 

18.  Đề án phát triển nghề công tác xã hội 

19.  Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội 

20.  Tuyên truyền HIV-AIDS 

21.  Tin đoàn thể   

22.  Số liệu thống kê 

23.  Ý kiến bạn đọc  

24.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

25.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

26.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

27.  Thống kê lượt truy cập 

28.  Chân trang 



          SỞ CÔNG THƯƠNG 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

21. Thư điện tử công vụ 

 



III. Thông tin chuyên ngành 

1. Công nghiệp, tiểu thủ CN 

2. Thương mại 

3. Quản lý thị trường 

4. Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Tin đoàn thể   

5. Số liệu thống kê 

6. Ý kiến bạn đọc  

7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

8.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

9. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

10.  Thống kê lượt truy cập 

11.  Chân trang 

 
 



BAN NỘI CHÍNH 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Ban nội chính 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Ban nội chính 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Ban nội chính, lãnh đạo các phòng, ban, 

số điện thoại, email. 

- Tin hoạt động của Ban nội chính 

2. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Ban nội chính 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh ( linh đến cổng của tỉnh) 

3. Văn bản QPPL Trung ương,  

4. Văn bản QPPL của tỉnh  

5. Văn bản hướng dẫn của Ban nội chính 

6.  Lịch công tác của lãnh đạo Ban nội chính 

7. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban nội chính 

8.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

9.   Hỏi đáp 

10.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

11.  Thư điện tử công vụ 

12.  Bộ pháp điển VN 

13.  Đường dây nóng 

     III. Thông tin chuyên ngành 

1.  Công tác Nội chính 

2.  Phòng chống tham nhũng 

3.  Điểm báo tuần về PCTN 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Biên giới và hải đảo VN 

3. Du lịch, dịch vụ 

4. Đề án tăng cường công tác PBGD pháp luật về khiếu nại, tố cáo 

5.  Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng 



6. Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội 

7. Số liệu thống kê 

8.  Ý kiến bạn đọc  

9.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

10.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

11.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

12.  Thống kê lượt truy cập 

13.  Chân trang 



          SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

20. Đường dây nóng 

21.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

22. Thư điện tử công vụ 

23.  Thông tin tuyển dụng 



 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Tài nguyên đất 

2. Tài nguyên nước 

3. Địa chất - Khoáng sản 

4. Đo đạc và Bản đồ 

5. Giá đất cụ thể 

6. Thu hồi giao đất 

7. Môi trường 

8. Sản phẩm – Giải pháp 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Khung giá đất Lạng Sơn 

4. Thông tin Doanh nghiệp 

5. Thông tin hoạt động Đảng, đoàn thể   

6. Số liệu thống kê 

7.  Ý kiến bạn đọc  

8. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

9. Liên kết các sở, huyện, tp 

10.  Liên kết các trang khác (xem cụ thể trên trang)  

11. Thống kê lượt truy cập 

12.  Chân trang 

 
 



          BAN QUẢN LÝ  KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Ban quản lý 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Ban quản lý, lãnh đạo các phòng, ban, số 

điện thoại, email. 

2. Tin hoạt động của Ban quản lý 

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

4. Bản đồ quy hoạch. 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Ban quản lý 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh ( linh đến cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của Ban quản lý 

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Ban quản lý 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  10 Chính sách ưu đãi tốt nhất cho nhà đầu tư. 

16.  10 dự án mời gọi đầu tư hấp dẫn. 

17.  Chính sách ưu đãi tốt nhất cho nhà đầu tư 

18.  Chương trình, đề tài khoa học 

19.  Nhiệm vụ trọng tâm của Ban quản lý 

20.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

21.  Tin thanh tra, kiểm tra 

22.   Hỏi đáp 

23.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 



24.  Thư điện tử công vụ 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Quản lý các hoạt động Khu kinh tế cửa khẩu 

2. Cung cấp các dịch vụ cho Khu kinh tế cửa khẩu 

3.  Hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Lợi thế tiềm năng 

4. Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn 

5. Video cửa khẩu Lạng Sơn 

6. Thông tin Doanh nghiệp 

7. Thông tin tuyển dụng. 

8. Tin đoàn thể   

9. Số liệu thống kê 

10.  Ý kiến bạn đọc  

11.  Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

12.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

13.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

14.  Thống kê lượt truy cập 

15.  Chân trang 

 



          SỞ  XÂY DỰNG 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Phổ biến GDPL 

10. Văn bản hướng dẫn của sở  

11.  Công bố giá vật liệu xây dựng 

12.  Công bố quy hoạch 

13.  Dịch vụ công cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

14.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

15.   Lịch tiếp Công dân 

16.   Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

17.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

18.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

19.  Chương trình, đề tài khoa học 

20.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

21.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

22.  Tin thanh tra, kiểm tra 

23.   Hỏi đáp 



24.  Công báo tỉnh Lạng Sơn 

25.  Thư điện tử công vụ 

          III. Thông tin chuyên ngành 

1. Quy chuẩn và tiêu chuẩn 

2.  Trung tâm Quy hoạch – Xây dựng 

3.  Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

4. Năng lực tổ chức hoạt động xây dựng 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Du lịch, dịch vụ 

3. Thông tin Doanh nghiệp 

4. Thông tin tuyển dụng 

5. Tin đoàn thể   

6. Số liệu thống kê 

7.  Ý kiến bạn đọc  

8. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

9.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

10. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

11. Thống kê lượt truy cập 

12.  Chân trang 

 
 



          BAN DÂN TỘC 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Ban Dân tộc 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo các phòng, ban, số 

điện thoại, email. 

2. Tin hoạt động của Ban Dân tộc  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Ban Dân tộc 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh (linh đến cổng của tỉnh) 

3. Văn bản QPPL Trung ương,  

4. Văn bản QPPL của tỉnh  

5. Văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc 

6.  Phổ biến pháp luật 

7.  Lịch công tác của lãnh đạo Ban Dân tộc 

8.  Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

9.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

10.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

11.  Chương trình, đề tài khoa học 

12.   Các quy chế của Ban Dân tộc 

13.  Các chương trình phối hợp 

14.   Công báo tỉnh Lạng Sơn 

15.  Thư điện tử công vụ 

    III. Thông tin chuyên ngành 

1. Các chính sách về dân tộc  

2. Các dân tộc trong tỉnh 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Mô hình phát triển kinh tế 

3. Tin đoàn thể   

4. Số liệu thống kê 



5. Ý kiến bạn đọc  

6. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

7.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

8. Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

9.  Thống kê lượt truy cập 

10.  Chân trang 

 
 



          SỞ GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

I. Tin hoạt động 

1. Giới thiệu  

- Chúc năng, nhiệm vụ của Sở 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, số điện 

thoại, email. 

2. Tin hoạt động của sở  

3. Bản đồ hành chính tỉnh 

II. Thông tin chỉ đạo điều hành  

1. Thông báo, VB chỉ đạo của Sở 

2. VB chỉ đạo, điều hành của tỉnh tỉnh (chỉ một biểu tượng tạo đường linh đến 

cổng của tỉnh) 

3.  Dịch vụ công trực tuyến 

4. Thủ tục hành chính 

5. Văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính 

6. Cơ chế chính sách 

7. Văn bản QPPL Trung ương,  

8. Văn bản QPPL của tỉnh  

9. Văn bản hướng dẫn của sở  

10.  Lịch công tác của lãnh đạo Sở 

11.   Lịch tiếp Công dân 

12.    Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

13.  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch  phát triển 

14.  Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  

15.  Chương trình, đề tài khoa học 

16.  Nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

17.  Thông tin khen thưởng, xử phạt  

18.  Tin thanh tra, kiểm tra 

19.   Hỏi đáp 

III. Thông tin chuyên ngành 

1. Giao thông 

2. Vận tải 



3. Phương tiện và người lái 

4. Kết cấu hạ tầng đường bộ 

5. Bảo trì đường bộ 

6. Giao thông nông thôn 

7. Ban an toàn giao thông tỉnh 

      IV. Thông tin tuyên truyền 

1. Thông tin đối ngoại 

2. Các cơ sở đào tạo lái xe 

3. Du lịch, dịch vụ 

4.  Thông tin Doanh nghiệp 

5. Tin đoàn thể   

6. Số liệu thống kê 

7.  Ý kiến bạn đọc  

8. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

9.  Liên kết các trang sở, ban, ngành, huyện,tp 

10.  Liên kết các trang Bộ, ngành TW 

11.  Thống kê lượt truy cập 

12.  Chân trang 

 
 


