
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v khai thác, sử dụng  

các phần mềm, CSDL chuyên ngành  

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành tỉnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 1617/BC-STTTT ngày 31/8/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về kết quả khảo sát các phần mềm chuyên ngành tại các sở, 

ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả 

các phần mềm, cơ sở dữ liệu đã được đầu tư trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm 

quyền để khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện đối với các phần mềm, cơ sở dữ liệu 

còn hạn chế trong quá trình sử dụng; đề xuất xây dựng các hệ thống, phần mềm, 

ứng dụng mới cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

2. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo nhiệm vụ đã được giao tại Kế 

hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông triển khai kết nối liên thông các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu. 

(Báo cáo số 1617/BC-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm 

theo Công văn này). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TT TH-CB, TTPVHCC;  
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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