
Về việc đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổng kết ứng dụng 
phần mềm Văn phòng điện tử eOffice (371/UBND-KGVX ngày 26/4/2018). 

Kính gửi: 

  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

Sau khi xem xét các văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông: Tờ trình số 287/TTr-STTTT ngày 

26/3/2018 về việc ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến và một cửa điện tử; Báo cáo số 302/BC-STTTT ngày 28/3/2018 kết quả khảo sát ứng dụng công 

nghệ thông tin tại tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh yêu cầu: 
  

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 201/KH-UBND 

ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo;  thực hiện thống nhất việc tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử do 

Sở Thông tin và Truyền thông  hướng dẫn. 
  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: 

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong các cơ quan 

nhà nước, giai đoạn từ 2008 đến nay; nghiên cứu các phần mềm phù hợp với yêu cầu phát triển chính 

quyền điện tử để đề xuất với Ban Chỉ đạo về ứng dụng CNTT tỉnh Lạng Sơn trong tháng 7/2018. 
  

- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 đang hoạt động; thực hiện trách nhiệm chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống một cửa liên thông 

điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2017 sang hệ thống phần 

mềm dịch vụ công mức độ 3, 4 như đề xuất tại Tờ trình số 287/TTr-STTTT. 
  

3. Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 439/TB-UBND 

ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh thông báo kết luận của của  đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất của Văn  phòng UBND tỉnh về giải pháp thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hoàn thành việc chuyển Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ 

thống một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 

2017 sang Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 5/2018./. 

 


