
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-LĐTBXHDT Hữu Lũng, ngày     tháng 02 năm 2023 

V/v cập nhật, bổ sung dữ liệu đối 

tượng BTXH trên địa bàn huyện  

 

      Kính gửi:  

     - Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện; 

     - Bưu điện huyện Hữu Lũng; 

     - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 672/VP-TTPVHCC ngày 21/02/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện kết nối Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính 

sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã 

hội. UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện; Bưu Điện huyện Hữu Lũng; UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện tiếp nhận, xử lý 

hồ sơ bảo trợ xã hội; Thực hiện cập nhật, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã 

hội tăng, giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và xuất danh sách chi trả trên hệ 

thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ 

sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link: dvcbtxh.molisa.gov.vn. Cập 

nhật đảm bảo dữ liệu “ Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Hoàn thành trước ngày 

30/03/2023. 

2. Bưu điện huyện Hữu Lũng 

Tiến hành thực hiện kết nối với hệ thống chi trả để lập, chuyển danh sách 

và quyết toán chi phí quản lý đối tượng hàng tháng và đáp ứng yêu cầu chi trả 

không dùng tiền mặt. 

3. UBND các xã, thị trấn 

Triển khai hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính 

trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực Bảo trợ xã hội; nghiêm túc 

thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ Bảo trợ xã hội trên phần mềm đăng ký, giải 

quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT.      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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