
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v giao UBND cấp huyện 

chủ động đầu tư trang thiết bị 

văn phòng cho UBND cấp xã 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Tờ trình số 79/TTr-STTTT ngày 13/01/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trang thiết bị triển khai hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả cấp xã (giai đoạn 2), Công văn số 290/STC-HCSN ngày 04/02/2021 của Sở 

Tài chính về việc báo cáo đề xuất việc trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã (giai đoạn 2), đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về trang bị máy photocopy 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; tuy 

nhiên chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như phù hợp với nội dung nhiệm 

vụ tại Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 

Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

2. Giao UBND các huyện, thành phố căn cứ khả năng cân đối ngân sách 

hằng năm quan tâm, chủ động bố trí nguồn lực để đầu tư máy móc, thiết bị văn 

phòng phổ biến phục vụ công tác hành chính, văn thư, tiếp công dân cho UBND 

cấp xã theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (trong đó có máy 

photocopy) đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đồng 

thời thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả cấp xã theo quy định. 

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; 

- Các Sở: TC, NV; 

- C, CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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