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Số:          /UBND-VP 

 V/v triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về dịch vụ công trực 

tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

Hữu Lũng,  ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2014/VP-TTPVHCC ngày 11/5/2022 Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến 

và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau: 

- Nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo yêu cầu tại Công văn số 695/UBND-VP, ngày 16/05/2022 của 

UBND huyện về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên; 

- Tổ chức cung cấp, thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 theo lĩnh vực quản lý; 

- Giao phòng Tư pháp huyện đẩy mạnh việc triển khai và hướng dẫn cán 

bộ Công chức Tư pháp các xã, thị trấn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP để người dân không 

phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp 

thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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