
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP 

V/v tăng cường thực hiện nộp hồ 

sơ và nhận kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

Hữu Lũng, ngày    tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Ngày 25/3/2021, UBND huyện đã có Thông báo số 31a/TB-UBND về  kết 

luận cuộc họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường chấn chỉnh, nâng 

cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số Quản trị và Hành chính công; đồng thời 

tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn 

chặn không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn trước diễn biến phức tạp 

trong thời điểm hiện nay.  

UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện  

tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua công trực tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.langson.gov.vn/ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích để góp phần đảm bảo phòng tránh dịch bệnh Covid-19 và 

tăng chỉ số cải cách hành chính của huyện. 

UBND  huyện  yêu  cầu  thủ  trưởng  các  cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận TN và TKQ UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
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