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Số:         /UBND-VP Chi Lăng, ngày  02 tháng 03 năm 2023 

V/v đôn đốc thực hiện số hóa 

trong tiếp nhận, giải quyết TTHC 

theo Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06/12/2021 

 

 
 

 

                    Kính gửi: 

           - Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện;  

           - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Công văn số 5546/VP-

TTPVHCC, ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

về đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021. Qua theo dõi trên Hệ thống cổng dịch vụ 

công (Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lạng Sơn) vẫn còn có hồ sơ 

TTHC chưa được cập nhật, giải quyết TTHC quá hạn trên hệ thống. UBND 

huyện yêu cầu các Phòng chuyên môn trực thuộc huyện và UBND các xã, thị 

trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về số hóa hồ sơ, cập nhật kết quả giải 

quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ 

ngày 01/12/2022 theo đúng quy định tại Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. 

2. Đối với UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện chuẩn bị các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị như: máy tính, máy Scan văn bản để cập 

nhật triển khai nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023, riêng các 

xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới được thực thi chậm 

hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024. Việc triển khai số hóa thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các xã thị trấn chỉ đạo, đôn đốc bộ phận 

chuyên môn thực hiện theo đúng quy định về số hóa hồ sơ, cập nhật kết quả giải 

quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp xã theo 

đúng quy định. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn đăng ký đề nghị cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức thực 

hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  

trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh. 
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4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi chặt chẽ, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung 

trên; tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; kịp thời báo cáo UBND 

huyện để nhắc nhở, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không đáp ứng 

yêu cầu. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BPMC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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