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Kính gửi: 

 
 
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

 

 

 

 

 UBND thành phố đã triển khai thực hiện bấm nút khai trương dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 đi vào hoạt động từ năm 2017. Tuy nhiên, do địa 
bàn thành phố không quá rộng và một phần tâm lý của nhân dân vẫn quen sử 
dụng việc giải quyết thủ tục hành chính bằng phương pháp trực tiếp nên số 
lượng thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, 4 còn hạn chế. 

 Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4; Công văn số 1325/STTTT-TTBCXB ngày 26/11/2018 của Sở Thông tin 
- Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4. Để triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, 
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
trong việc thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ, tiện ích và hiệu quả của việc sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới nhân dân và doanh nghiệp để nâng 
cao số lượng người dân sử dụng dịch vụ. Việc tuyên truyền được thực hiện qua 
nhiều hình thức như phản ánh qua tin bài báo chí phát thanh, truyền hình, qua màn 
hình led, Trang Thông tin điện tử thành phố, các băng rôn, khẩu hiệu trực quan... 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào 
công tác cải cách hành chính (hiện đại hóa hành chính) để phục vụ người dân, tổ 
chức và doanh nghiệp. Phổ biến, tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tiết kiệm kinh phí, 
thời gian đi lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

 - Giới thiệu địa chỉ Cổng DVCTT của tỉnh: http://dichvucong.langson.gov.vn 

 2. Các phòng ban, cơ quan thuộc thành phố 

- Phổ biến, giới thiệu khai quát về DVCTT mức độ 3, 4 và hướng dẫn 
cách sử dụng DVCTT tại Cổng DVCTT của tỉnh một cách đầy đủ, dễ hiểu. 
Tuyên truyền những lợi ích mà DVCTT mà DVCTT mức độ 3, 4 mang lại cho 
người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó nhấn mạnh sử dụng DVCTT mức 
độ 3, 4 sẽ giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại 
cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả, hạn chế tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà 



của một bộ phận nhỏ cán bộ công quyền. Đồng thời tăng tính công khai, minh 
bạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến 
thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ 
thủ tục hành chính... góp phần thức đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

3. UBND các phường, xã 

Thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, xây dựng các tin, bài tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc sử dụng DVCTT qua hệ 
thống loa truyền thanh, lồng ghép tại các cuộc họp khối, thôn để nâng cao hiệu 
quả sử dụng trong nhân dân.  

 Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 trên địa bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 
phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND TP;         
- Như kính gửi; 
- Trang Thông tin điện tử TP;           
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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