
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VP 

V/v chuẩn bị điều kiện số hóa 

giấy tờ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực 

Hữu Lũng, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3389/VP-KGVX ngày 17/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn 

hiệu lực; Công văn số 1773/STTTT-CNTT ngày 01/9/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc chuẩn bị các điều kiện số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải 

quyết Thủ tục hành chính còn hiệu lực.  

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện 

Hữu Lũng về kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc số hóa hồ sơ giấy tờ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời để đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu thực hiện trong Kế hoạch số 186/KH-UBND, UBND huyện đề nghị các cơ 

quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, thực hiện như sau: 

1. Sắp xếp, phân loại, kiểm đếm, đánh giá khối lượng hồ sơ giấy tờ, kết 

quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (bản giấy) đang được quản lý, lưu trữ tại cơ 

quan, đơn vị.  

2. Rà soát thực trạng, lên phương án nâng cấp trang thiết bị (máy  tính, 

máy quét, máy photocopy...) bảo đảm cho việc thực hiện số hóa hồ sơ giấy tờ, 

kết quả giải quyết TTHC lên hệ thống phần mềm. 

3. Phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận tài khoản và mật khẩu sau khi Sở 

Thông tin và Truyền thông cung cấp. 

 UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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