
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP 

V/v tiếp tục duy trì hoạt động 

của Tổ công tác tư vấn, hướng 

dẫn người dân nộp hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

qua môi trường mạng 

Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Công an huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện 

Hữu Lũng về Hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi trường mạng huyện Hữu Lũng. Tổ công tác 

thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua môi 

trường mạng từ ngày 14/7/2022 đế hết ngày 29/7/2022 tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện. Tổ công tác hoạt động có sự tham gia của công chức chuyên 

môn 24 xã, thị trấn; công chức của các phòng chuyên môn thuộc huyện; trong 

thời gian hoạt động, Tổ công tác đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho trên 500 

lượt người dân; hướng dẫn nộp 355 hồ sơ qua mạng; toàn huyện (bao gồm cả 

các xã, thị trấn) tiếp nhận xử lý 1.579 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử 

lý trực tuyến đạt 1.579/1.891 hồ sơ, tỷ lệ 83,5%. 

Nhằm phát huy kết quả đạt được của Tổ công tác, đồng thời tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là 

người dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 3,4 qua môi trường 

mạng, UBND huyện yêu cầu thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn người dân 

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua môi trường mạng tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đến hết tháng 02/2023. 

- Thời gian hoạt động của Tổ công tác: Vào buổi sáng các ngày trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6; 

- Thời gian làm việc từ: 7h00 đến 11h00 

- Số lượng người trực làm việc: 02 người/1 buổi (gồm 01 công chức xã, thị 

trấn và 01 công chức thuộc các phòng, ban, ngành huyện). 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Là Tổ trưởng của Tổ công 

tác, chủ trì triển khai hoạt động của Tổ công tác; xây dựng lịch làm việc, trực 



của các thành viên Tổ công tác; phân công nhiệm vụ, công việc của các thành 

viên trong ngày trực làm việc. Bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết 

khác để Tổ công tác hoạt động. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Hữu Lũng; Công an huyện; Bưu điện huyện: Cử cán bộ 

tiếp nhận xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tham gia theo lịch hoạt động của Tổ 

công tác. 

4. UBND các xã, thị trấn: Luân phiên cử công chức chuyên môn tham gia 

theo lịch hoạt động của Tổ công tác; đảm bảo 100% công chức được tham gia 

trong thời gian hoạt động đến tháng 02/2023. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng 

viên lấy tin bài trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền 

rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên 

hệ Văn phòng HĐND và UBND huyện để thống nhất. Nhận được Văn bản, đề 

nghị các đơn vị khẩn trương bố trí, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;                                    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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