
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v tăng cường các giải pháp hỗ 

trợ người dân và doanh nghiệp nộp 

hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 

4 qua Cổng DVC của tỉnh đảm bảo 

chỉ tiêu được giao.  

 

 

    Kính gửi: 

 

 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Viễn thông Lạng Sơn. 

 

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/02/2022 của UBND thành 

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

hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 năm 2022; Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ 

sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng chuyên môn, UBND 

các phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2022. Trong đó yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. 

 Qua theo dõi, tổng hợp số liệu xử lý hồ sơ 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 

Một số cơ quan, nhất là UBND các phường, xã chưa đảm bảo chỉ tiêu theo Kế 

hoạch số 76/KH-UBND ngày 25/02/2022 và Quyết định số 1705/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn.  

 Cụ thể: Thống kê hồ sơ của các cơ quan đơn vị, UBND các phường, xã 

theo biểu gửi kèm, để các cơ quan đơn vị đối chiếu thực hiện 

 Do vậy, để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo 

chỉ tiêu Kế hoạch và Quyết định đề ra. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan 

chuyên môn, UBND các phường, xã triển khai một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp nộp hồ sơ 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. Đảm bảo tối thiểu 50% hồ 

sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý hoàn toàn trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp 

nhận, giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4.  



2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phối hợp  thực hiện tiếp nhận, luân 

chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (đặc biệt lưu ý cấp phường, xã). Đảm 

bảo 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận của đơn vị được cập nhật vào phần mềm để 

luân chuyển, xử lý và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh (cập nhật đầy đủ thông tin, thành phần hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC). 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; UBND các phường, xã 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân thành phố về kết quả thực hiện của cơ 

quan, đơn vị mình. 

 3. Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn: Phân công cán bộ hỗ trợ các cơ quan, 

đơn vị của thành phố khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

 Trong quá trình thực hiện, thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ Đ/c Việt 

(phòng Văn hóa và Thông tin thành phố), điện thoại: 0936277980; đ/c Lê (Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố), điện thoại: 0979 695199 hoặc trung tâm hỗ 

trợ VNPT, số điện thoại 02053.715 715. 

 (Gửi kèm Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 25/02/2022 và Quyết định số 

1705/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, triển khai, thực 

hiện các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Như trên (T/h); 

- CPVP, CV;  

- Viễn thông Lạng sơn (p/h t/h); 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT . 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hạnh 
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