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V/v triển khai thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến Kho bạc Nhà nước 

       
       Kính gửi:  
       - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

      - UBND các huyện, thành phố. 

Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sau khi 
xem xét Công văn số 150/KBLS-KSC của Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc báo 
cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực 
tuyến Kho bạc Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai, thực hiện có 
hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong 
hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT, phối hợp với 
Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước; kết nối, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc 
Nhà nước trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tập huấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình 
triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- Như trên; 
- KBNN TW (P/H) 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- VNPT Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
   các phòng: NC, TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT).                                           

 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
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