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Số:         /UBND-VH 

V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 phục vụ người 

dân và doanh nghiệp 

Hữu Lũng, ngày        tháng  6  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Thông báo số 307/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 08/6/2021, tỉnh Lạng Sơn cung cấp 100% dịch vụ 

công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn. Số 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.030 dịch vụ, trong đó dịch vụ công trực 

tuyến cấp tỉnh 838 dịch vụ, cấp huyện 149 dịch vụ, cấp xã 43 dịch vụ. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người 

dân và doanh nghiệp, UBND huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp, biết và sử 

dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp và xác định đây là một 

trong những biện pháp quan trọng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phấn 

đấu năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 

4 đạt từ 20% trở lên; hằng tháng báo cáo kết quả tổ chức triển khai cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện (lồng ghép vào báo cáo cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, định hướng tuyên trên địa bàn huyện 

về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 

các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- TT VH,TT&TT huyện (để t.truyền); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
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