
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị 

quyết của Chính phủ về xây dựng, 

phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện Công văn số 1997/BTTTT-THH ngày 01/6/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ 

bản nhất trí với dự thảo Tờ trình và có một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị 

quyết như sau: 

1. Mục IV- Mục tiêu: một số chỉ tiêu đưa ra chưa khả thi đối với các tỉnh 

miền núi (ví dụ như tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, 

xác thực một lần và thanh toán số; 70% dịch vụ hành chính công trực tuyến 

phát sinh hồ sơ. Như tỉnh Lạng Sơn hiện nay đã đạt tỷ lệ 30% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4, tuy nhiên tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh 

hồ sơ rất thấp chỉ khoảng 4,8%. Lý do một phần vì người dân ngại thay đổi 

phương thức nộp hồ sơ, một phần chưa tin tưởng giao dịch qua môi trường 

mạng). Vì vậy, đề nghị xem xét đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với thực tế của từng 

khu vực để tất cả các địa phương có thể hoàn thành.  

2. Khoản 2 Mục IX: dự thảo quy định “Xây dựng Kế hoạch hành động 

phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2023 để cụ thể hóa Nghị quyết này”. Đề 

nghị xem xét lại giai đoạn trong xây dựng Kế hoạch hành động, vì giai đoạn 

thực hiện Nghị quyết này là 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem 

xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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