
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:         /UBND-VHTT     TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

V/v bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

tại Kế hoạch ứng dụng CNTT  

năm 2020 

 

   

               Kính gửi:    
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND 

thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn 903/STTTT-CNTT ngày 03/7/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) năm 2020, 

UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 

16/7/2019 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa 

bàn thành phố năm 2020.  

Căn cứ công văn số 23/UBND-KGVX ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh 

Laṇg Sơn về viêc̣ bổ sung các chỉ tiêu, nhiêṃ vu ̣ taị kế hoac̣h ứng duṇg công 

nghê ̣ thông tin năm 2020. Sau khi rà soát các chỉ tiêu của thành phố, UBND 

thành phố bổ sung một số chỉ tiêu tại Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 

16/7/2019 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa 

bàn thành phố năm 2020, như sau: 

1. Bổ sung các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 16/7/2019 

của UBND thành phố 

a) Bổ sung 03 chỉ tiêu tại khoản 2.2 (Ứng dụng CNTT trong nội bộ 

CQNN), Mục 2 (Mục tiêu cụ thể), Phần II (Mục tiêu) 

- 80% hồ sơ công việc tại thành phố được xử lý trên môi trường mạng; 

- 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 

- Rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ 

thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử (khoảng 30%). 

b) Bổ sung 02 chỉ tiêu tại khoản 2.3 (Ứng dụng CNTT phục vụ người dân 

và doanh nghiệp), Mục 2 (Mục tiêu cụ thể), Phần II (Mục tiêu) 

- Phấn đấu 20% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) sử dụng chữ ký số trên 

nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 

- Phấn đấu 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu 

trực tuyến; 

2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 16/7/2019 

không thay đổi. 
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3. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các 

phường, xã xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị gửi về 

UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 10/03/2019 và 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, 

nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2020. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 Nông Bích Diệp 
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