
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 
Số:           /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Bắc Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v tuyên truyền,  hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 

Kính gửi: 
 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Văn bản số 510/STTTT-CĐS ngày 16/3/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc gửi tài liệu và tờ gấp tuyên truyền, hướng dẫn 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn tài liệu hướng dẫn cán 

bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (dạng quyển) và tờ gấp hướng 

dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến dịch 

vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Tiếp nhận, cấp phát, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp tài liệu 

hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (dạng quyển) và tờ gấp 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực 

tuyến dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

Tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.  

 Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống tông tin 

một cửa điện tử của tỉnh. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 Tham mưu, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (theo 

tài liệu do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn biên soạn) đến người dân 

và doanh nghiệp trên địa bàn. 
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 Đăng tải nội dung tài liệu hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực 

tuyến mức độ 4 và các tài liệu, văn bản liên quan lên Trang thông tin điện tử của huyện. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Thực hiện công tác tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (theo tài liệu do Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn biên soạn) đến người dân và doanh nghiệp trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở huyện và các hình 

thức tuyên truyền phù hợp khác. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

 Thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (theo tài liệu do Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lạng Sơn biên soạn) đến người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả; trên hệ thống thông tin cơ sở; Trang thông tin điện tử xã và các 

hình thức tuyên truyền phù hợp khác. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
 


		2022-04-01T15:34:36+0700
	Dương Thị Thép


		2022-04-01T15:40:17+0700


		2022-04-01T15:40:17+0700


		2022-04-01T15:40:17+0700




