
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VP 

V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục  

hành chính, tăng cường ứng dụng  

công nghệ thông tin nhằm nâng 

cao hiệu quả phòng, chống dịch 

Covid-19 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng  3  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 286/UBND-KSTT ngày 27/03/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng 

cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid - 19. Để đẩy mạnh cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và 

giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, giảm tập trung 

đông người, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 

Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, 

xã thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục 

hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời động viên toàn thể cán bộ, 

công chức các cơ quan, đơn vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp 

chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ, nhất là những công 

việc liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và những việc liên quan đến yêu 

cầu, đề nghị của người dân, doanh nghiệp. 

Khẩn trương hoàn thành sớm các mục tiêu Đề án Cải cách thủ tục hành 

chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Khuyến khích các cơ quan chuyên môn, 

UBND các phường, xã bổ sung thêm các thủ tục hành chính vào Kế hoạch rà 

soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 và thực hiện ngay, nhất là việc 

cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.  

2. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 

điều hành, cung cấp dịch vụ công, khuyến khích các hình thức giao dịch 

điện tử.  

Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu trao đổi công việc cần tăng cường thực 

hiện qua các phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử, ký số trên hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành VNPT-iOffice.  



Cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ 

chức được giải quyết công việc trong thời gian nhanh nhất, hạn chế việc trực 

tiếp đến cơ quan nhà nước; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiểu và tham gia sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến hiệu quả, nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi 

dịch vụ công.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi mạnh mẽ 

thói quen truyền thống đến cơ quan, tổ chức để yêu cầu và được giải quyết công 

việc, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, đặc biệt việc gửi nhận hồ sơ, thanh toán 

điện tử, thanh toán qua ngân hàng. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố căn cứ các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan: 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2019 của 

UBND tỉnh; ngoài các thủ tục hành chính theo danh mục đã được phê duyệt tại 

Kế hoạch, cần rà soát để xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 đối với các thủ tục hành chính có quy định về thành phần hồ sơ, quy trình 

giải quyết đơn giản. Đẩy mạnh việc ứng dụng các hình thức thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của thành phố. 

Phối hợp, đôn đốc các đơn vị viễn thông, bưu điện thành phố đảm bảo 

cung cấp dịch vụ thông tin, bưu chính thông suốt, không để tình trạng nghẽn 

mạng làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý công việc; xem xét chính sách hỗ trợ 

về giá cước cho nhân dân trong triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích 

và dịch vụ công trực tuyến. 

Tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 263/KH-

UBND ngày 12/9/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025 trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thúc đẩy người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên trang 

thông tin điện tử thành phố, trang Fanpage “ thành phố Lạng Sơn – thành phố 

hoa Đào”. 

4. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thành phố; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các 

phường, xã: 

Tăng cường công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục 

hành chính, đặc biệt phát triển các mức độ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

thành phố từng bước nâng cao số lượng hồ sơ phát sinh sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. 



Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 100% hồ sơ phát sinh sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến cấp độ 3,4 áp dụng đối với các TTHC tại các lĩnh vực như Bảo 

trợ xã hội, Thi đua khen thưởng, Văn hóa cơ sở, Quy hoạch kiến trúc. 

(Có biểu thống kê các TTHC gửi kèm) 

Đẩy mạnh công tác tham mưu, đốc đốc các cơ quan, đơn vị liên quan 

khẩn trương hoàn thành sớm các mục tiêu Đề án Cải cách thủ tục hành chính 

đến năm 2020. 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 

UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP; 

- C, PCVP + CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Nông Bích Diệp 
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