
ỦY BAN NHÂN DÂN   

THÀNH PHỐ  LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v rà soát, triển khai cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

 

 

            

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

  

 

 Thực hiện Công văn số 585/STTTT-CĐS ngày 29/03/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh. 

 Để triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu 

các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục rà soát, cung cấp danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện 

triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó bảo 

đảm cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 (theo mẫu Phụ lục gửi kèm). 

 (Yêu cầu đối với các mức độ dịch vụ công trực tuyến được quy định tại 

khoản 4, Điều 3 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 

Điều 5 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 

bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước) 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh 

nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đã được triển khai, 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh. (theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND thành phố 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022). 

 3. UBND các phường, xã chỉ đạo bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thực 

hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.  



 Rà soát, bảo đảm tối thiểu 50% TTHC được triển khai, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (theo mẫu Phụ lục gửi kèm). 

 4. Các cơ quan, đơn vị, phường xã gửi báo cáo về UBND thành phố (qua 

Phòng VH&TT) chậm nhất ngày 16/4/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND 

thành phố báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc liện hệ đ/c Trần Quốc Việt (chuyên viên Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố, điện thoại: 0936.277.980). 

 UBND thành phố đề nghị  các cơ quan, UBND các phường, xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:                      
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban KTXH HĐND TP ; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.                                                                                     

 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 


		2022-04-04T08:56:48+0700


		2022-04-04T08:56:49+0700


		2022-04-04T08:56:50+0700


		2022-04-04T08:57:09+0700




