
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:  767/STTTT-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng  6  năm 2019 
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp 

nhằm nâng cao Hiệu quả quản trị và Hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  
- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 472/UBND-NC ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh 
về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Hiệu 
quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019; trên cơ sở các 
nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung để nâng cao chỉ số đối với 
nội dung số 5, nội dung số 8 trong bộ Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính 
công cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, văn 
bản chỉ đạo điều hành, tin tức sự kiện, dịch vụ công trực tuyến… trên Trang 
thông tin điện tử của đơn vị nhằm thu hút sự quan tâm, tương tác giữa người 
dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước.  

2. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo 
Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh và hướng dẫn của 
Sở Thông tin và Truyền thông; Công khai quá trình giải quyết TTHC trên Cổng 
dịch vụ công trực tuyến, phục vụ cho việc tra cứu của tổ chức, cá nhân. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận và giải quyết TTHC 
qua dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích của đơn vị trên 
Trang thông tin điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chủ 
động thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội 
dung trên./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Quang Huy 
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