
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 

V/v triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ về dịch vụ công trực tuyến và số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Căn cứ Công văn số 2005/VP-TTPVHCC ngày 11/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài 

liệu số hóa; Công văn số 2014/VP-TTPVHCC ngày 11/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công 

trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Để triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, 

xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo lộ trình cụ thể như sau: 

- Tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thành phố từ ngày 01 tháng 12 

năm 2022; 

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023; 

- Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 01 năm 2022 thực hiện số hóa từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2020. 

2. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố. 

3. Chủ động trong việc phối hợp với các Sở, ngành liên quan cung cấp, 

thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 theo lĩnh vực phụ trách. 

4. Đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo 

quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 để người dân không 

phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp 

thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. 

5. Nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 
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 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ; Công văn số 2866/VPCP-KSTT; Công văn 

số 2916/VPCP-KSTT; Công văn số 2005/VP-TTPVHCC gửi kèm theo trên 

VNPT-iOffice) 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP: 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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