
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày         tháng 9 năm 2020 
 

V/v thực hiện nhiệm vụ liên quan 

đến Cổng Dịch vụ công quốc gia 

và dịch vụ công trực tuyến 

 

    Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

         - UBND các huyện, thành phố. 

       

Thực hiện Công văn số 7443/VPCP-KSTT ngày 08/9/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử 

của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Công văn số 3485/BTTTT-THH ngày 

10/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy nhanh cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan triển khai, thực 

hiện, báo cáo đúng thời hạn các nội dung, nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ 

và Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tại các Công văn trên. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện đăng ký tài khoản 

trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa 

chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn). 

(Công văn số 7443/VPCP-KSTT và 3485/BTTTT-THH gửi kèm theo trên 

VNPT-Ioffice) 

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

tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng      

Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn; 

- Viễn thông Lạng Sơn.  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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