
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /UBND-VP 

 
          Cao Lộc, ngày         tháng  11  năm 2021 

V/v thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ,  

      kết quả giải quyết TTHC 

                        
                         Kính gửi:  
                                          - Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện. 

                                          - UBND các xã, thị trấn. 
                                          - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.               

      

Thực hiện Công văn số 1610/UBND-TTPVHCC ngày 15/11/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 
TTHC. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đưa vào sử dụng chia sẻ dữ liệu 
trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện tập 

trung thực hiện nội dung sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 

23/12/2020 về việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cao Lộc đến 2025; Kế hoạch số 
264/KH-UBND ngày 19/7/2021 về việc triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn 
huyện Cao Lộc. 

2. Hoàn thành việc sắp xếp, phân loại, kiểm đếm, đánh giá khối lượng hồ sơ 
giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cụ thể: 

- Sắp xếp, phân loại, kiểm đếm, đánh giá khối lượng hồ sơ giấy tờ, kết quả 
giải quyết TTHC còn hiệu lực (bản giấy) đang được quản lý, lưu trữ tại cơ quan, 

đơn vị.  

- Rà soát thực trạng, lên phương án nâng cấp trang thiết bị (máy tính, máy 

quét, máy photocopy...) bảo đảm cho việc thực hiện số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả 
giải quyết TTHC lên hệ thống phần mềm. 

- Bố trí nhân lực, máy tính, máy quét... phục vụ thực hiện số hóa hồ sơ giấy 
tờ, kết quả giải quyết TTHC ngay sau khi được tập huấn. (Đối với các phòng ban 
trực thuộc UBND huyện sử dụng trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả huyện). 

3. Thực hiện số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt 

tối thiểu tương ứng 20% tại cấp huyện, 15% tại cấp xã; ưu tiên hoàn thành số hoá 
đối với các hồ sơ trả kết quả giải quyết từ năm 2021 trở về trước (đến năm 2018), 



hoàn thành trước 31/12/2021; để sử dụng chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC 

trên môi trường điện tử từ ngày 01/01/2022.  

4. Gửi văn bản tổng hợp số lượng hồ sơ thực hiện số hoá về UBND huyện 
(qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất trong ngày 25/11/2021  để theo 

dõi, đôn đốc thực hiện số hoá xong trong năm 2021 (có file mẫu biểu tổng hợp). 

5.  Từ năm 2022 trở đi, chủ động tổ chức thực hiện số hoá đối với các hồ sơ 

giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm đáp ứng đúng tỷ lệ đề ra tại Kế hoạch 
số 338/KH-UBND ngày 23/12/2020 và Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 

19/7/2021 của UBND huyện. 

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm tham mưu 

UBND huyện đưa nội dung số hoá hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn 
hiệu lực vào Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một 

cửa liên thông trên địa bàn huyện hàng năm và phối hợp với phòng Nội vụ huyện 
đưa kết quả thực hiện số hoá vào chấm điểm chỉ số cải cách hành chính trên địa 

bàn huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc đề nghị liên hệ qua Văn phòng HĐND và UBND huyện (ông Nguyễn 

Trung Thành, Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND và UBND huyện, SĐT: 0982 
927 668) để phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CPVP;                       

- Lưu: VT. 

                    CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
               Nguyễn Duy Anh 
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