
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VH 

V/v triển khai thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi số phát triển Chính 

quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng năm 2023  

Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị: 

1. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số tại ngành, 

cấp mình; coi đây là nhiệm vụ  trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường tuyên truyền về Kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số 

của ngành, địa phương trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan đơn vị liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 275/KH-UBND 

ngày 21/10/2022 của UBND huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. 

2. Đề nghị Chi cục thuế khu vực I: Chủ trì, thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn 

điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số trong xã hội. 

3. Chế dộ báo cáo: Báo  cáo  kết  quả thực  hiện  Kế hoạch về UBND huyện 

qua Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường trực) định kỳ hàng quý để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu và đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

quan tâm, triển khai thực hiện./.   

 
 Nơi nhận:      
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Quốc Phong 
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