
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 đôn đốc thực hiện số hóa 

trong tiếp nhận, giải quyết TTHC 

theo Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06/12/2021 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn số 5546/VP-TTPVHCC ngày 28/11/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, 

giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021. UBND 

thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo lộ trình cụ thể 

như sau: 

- Tại Bộ phận 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; 

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và 

theo hướng dẫn tại Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh. 

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

Quốc Việt (phòng Văn hóa và Thông tin thành phố), điện thoại: 0936.277.980; 

đ/c Nguyễn Như Lê (Văn phòng HĐND - UBND thành phố), điện thoại: 

0979.695.199 hoặc nhóm Zalo TRIỂN KHAI SỐ HÓA HỒ SƠ TTHC. 

(Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với phòng Văn hóa 

- Thông tin thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện việc số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ 

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

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CV; 

- Trang TTĐT TP: 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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