
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:       /TB-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công  

 

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng con dấu; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 02207/2021/ĐKMCD 

ngày 24/6/2021 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký mẫu dấu cho Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (con dấu thứ 2) từ ngày 

24/6/2021. 

 Kể từ ngày 01/7/2021, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn sử dụng con dấu 

thứ hai phục vụ việc giải quyết và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Mẫu con dấu thứ hai của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được 

biết để thuận tiện trong việc giao dịch công tác./. 

 Nơi nhận:                                                              
- Bộ Công Thương;                                            

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, 

UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương các tỉnh, TP; 

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT TP; 

- Phòng PC06 CA tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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