
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KSTT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 
V/v triển khai ứng dụng CNTT, 

hỗ trợ tích hợp, cung cấp Dịch vụ 

công trực tuyến. 

 

 

    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

                 - UBND các huyện, thành phố. 
       

Thực hiện các Công văn của Văn phòng Chính phủ: số 2552/VPCP-KSTT 

ngày 02/4/2020  về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ 

tục hành chính (TTHC) thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19; số 2558/VPCP-

KSTT ngày 02/4/2020 về việc hỗ trợ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp v i các cơ quan liên 

quan triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của địa phương theo chỉ đạo 

của Văn phòng Chính phủ tại các văn bản trên.  

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm sử dụng tài khoản quản trị Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia được cấp để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và phối hợp v i Sở Thông tin và Truyền thông tham 

mưu triển khai xây dựng, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối v i 

các nhiệm vụ của địa phương. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và 

xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tổ chức họp, làm việc trực tuyến; 

đẩy mạnh tuyên  truyền, hư ng  dẫn, khuyến khích người  dân,  doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để hạn chế đi lại, tiếp xúc trực tiếp.  

 (Các Công văn số 2552/VPCP-KSTT và số 2558/VPCP-KSTT được gửi 

kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (tuyên truyền);    

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT (NTLT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 


		2020-04-03T18:44:40+0700


		2020-04-03T22:19:05+0700


		2020-04-03T22:19:05+0700


		2020-04-03T22:19:05+0700




