
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:       /UBND-KGVX      Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại 

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 

 

   

                   Kính gửi:  

                             - Các sở, ban, ngành; 

                                            - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) năm 2020, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/8/2019 

về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020. 

Căn cứ Công văn số 4213/BTTTT-THH ngày 26/11/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc rà soát, bổ sung chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử 

và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020; 

sau khi rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử đến hết 

năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP tại phụ lục kèm theo Công văn số 

4213/BTTTT-THH ngày 26/11/2019, UBND tỉnh bổ sung một số chỉ tiêu tại Kế 

hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh như sau: 

1. Bổ sung các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 07/8/2019 

của UBND tỉnh 

a) Bổ sung 05 chỉ tiêu tại Điểm a (Ứng dụng CNTT trong CQNN), Mục 2 

(Mục tiêu cụ thể), Phần II (Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2020) 

- 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng; 

- 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng; 

- 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 

- 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

- Rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ 

thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử (khoảng 30%). 

b) Bổ sung 04 chỉ tiêu tại Điểm b (Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và 

doanh nghiệp), Mục 2 (Mục tiêu cụ thể), Phần II (Mục tiêu ứng dụng CNTT 

năm 2020) 

- Phấn đấu 20% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) sử dụng chữ ký số trên 

nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 

- Phấn đấu 50% DVCTT xử lý bằng hồ sơ điện tử; 
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- Phấn đấu 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu 

trực tuyến; 

- Phấn đấu 50% DVCTT sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

Đăng ký doanh nghiệp. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung trên. 

3. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 135/KH-UBND không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  TT PVHCC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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