ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:943 /UBND-VH

Hữu Lũng, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc và hướng dẫn triển
khai cài đặt nền tảng “Công dân
số - Xứ Lạng” và cài đặt tài khoản
thanh toán điện tử MB Bank

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.
Thực hiện Công văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND
tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp,
nông thôn năm 2022; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND
huyện về triển khai phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn năm 2022 trên
địa bàn huyện.
Ngày 20/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 738/UBND-VH
về việc chỉ đạo phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn, triển khai nền tảng
“Công dân số - Xứ Lạng” và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank,
trong đó yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền vận động
100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện cài
đặt app Công dân số - Xứ Lạng và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB
Bank. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có đơn vị nào triển khai và báo cáo
về UBND huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện
- Nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền vận động 100% cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện cài đặt app Công dân số
- Xứ Lạng và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank thời gian hoàn thành
trước 30/6/2022. (Có mã QR và hướng dẫn cài đặt gửi kèm).
- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định và cài đặt đúng quy trình để
tính chỉ tiêu của huyện (Có biểu mẫu cập nhật báo cáo gửi kèm) gửi về UBND
huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo trên phần mềm tính
chỉ tiêu trước ngày 30/6/2022.
Lưu ý: Việc cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank phải thực hiện
đúng quy trình hướng dẫn nhập mã giới thiệu 0356 052 387 sau khi hoàn thành
phải đăng nhập lần đầu thì mới được tính cài đặt thành công.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Cơ quan thường trực Ban Chỉ
đạo phát triển kinh tế số huyện đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu
của các đơn vị trên phần mềm Microsoft From.
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3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các đơn vị trường học
vận động 100% giáo viên, nhân viên và học sinh từ đủ 15 tuổi trở lên có căn
cước công dân thực hiện cài đặt app “Công dân số - Xứ Lạng” và cài đặt tài
khoản thanh toán điện tử MB Bank theo đúng quy trình hướng dẫn. Báo cáo kết
quả triển khai hàng ngày về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin.
Cử đầu mối phụ trách phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong
việc việc triển khai tổng hợp theo quy định.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số huyện: Chỉ đạo
các xã được phân công phụ trách (theo Thông báo số 56/TB-BCĐ ngày
25/4/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số huyện về việc phân
công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số
huyện Hữu Lũng) đẩy nhanh tiến độ triển khai đảm bảo chỉ tiêu giao tại Kế
hoạch số 137/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện về triển khai phát
triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện. Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai liên hệ Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện (đầu mối bà Hoàng Thị Tuyết – chuyên viên Phòng Văn
hóa và Thông tin, số điện thoại 0356 052 387) để cùng đưa ra giải pháp thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Sở TT&TT (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- BCĐ phát triển KTS huyện (QĐ 2579/QĐ-UBND);
- Lưu: VT, VH&TT.

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Khánh
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MÃ QUÉT DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
HUYỆN

ĐƠN VỊ
………

T
T

Họ và tên
người được
triển khai

BIỂU BÁO CÁO CÀI ĐẶT

Số điện
thoại người
được triển
khai

CMT/CCC
D người
được triển
khai

App
MB
Bank

App
Công
dân số
Xứ
Lạng

App
Voso

Lưu ý: Cài đặt thành công app nào thì tích (x) vào ô App đó

App
Postmart

