
 

 

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 đôn đốc thực hiện việc 

số hóa hồ sơ kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 

Hữu Lũng,  ngày       tháng 02 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luật số 14/TB-UBND ngày 14/01/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội 

nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, 

điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2022; Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC). UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo Công văn số 1716/UBND-VP ngày 18/11/2021 

của UBND huyện; 

2. Rà soát, kiện toàn nhân sự, cơ sở vật chất,... bảo đảm triển khai có hiệu 

quả việc số hoá theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 

9318/VPCP-KSTT (kèm theo Công văn này);  

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công chức xử lý TTHC cập nhật 

đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử 

ngay trong tháng 02/2022; đồng thời thực hiện nghiêm việc gắn kết quả giải 

quyết TTHC lên Hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện số hoá 

hồ sơ.  

4. Đối với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện đã được tập 

huấn phần mềm số hóa hồ sơ: Hoàn thành số hóa hồ sơ giai đoạn 2018-2021 lên 

phần mềm xong trước ngày 28/02/2022. 

(có biểu số lượng hồ sơ thống kê kèm theo) 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi đôn đốc, hướng dẫn 

các đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo UBND 

huyện. 

 



 

 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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