
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       năm 2022 
V/v Triển khai thực hiện thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng 

số cho người dân và doanh nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn; 

- Bưu điện huyện; ViettelPost Bắc Sơn chi nhánh Lạng 

Sơn. 

(Gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và 

doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 1287/KH-STTTT ngày 

22/6/2022 của Sở Thông tin va Truyền thông về Truyền thông phát triển người sử 

dụng Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử; phát triển 

người mua, bán hàng trong kinh tế số năm 2022; 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các cơ quan, đơn vị 

- Các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phổ 

biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng 

các nền tảng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, Nhân 

dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. 

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực 

hưởng ứng sử dụng các nền tảng số. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động cài đặt, sử dụng các ứng dụng trong nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”, gồm: 

(1) Phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền các cấp; (2) Dịch vụ công trực 

tuyến; (3) Cổng thông tin dữ liệu đất đai; (4) Trợ lý ảo cho người dân khi làm thủ tục 

hành chính; (5) App người mua sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn; (6) 

App người mua sàn thương mại điện tử langson.voso.vn; (7) App thanh toán điện tử 

của Ngân hàng Quân đội (MB Bank). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  
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- Tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thúc đẩy phát 

triển và sử dụng các nền tảng số cho người dân và doanh nghiệp năm 2022 trên địa 

bàn huyện. 

- Tiếp tục đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai phát triển nền 

tảng “Công dân số Xứ Lạng” trên địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 70% 

dân số trên địa bàn đủ từ 15 tuổi trở lên cài đặt, sử dụng aap “Công dân số Xứ Lạng”, 

aap tài khoản thanh toán điện tử MB Bank, aap người mua của 02 sàn thương mại 

điện tử langson.postmart.vn và langson.voso.vn. 

- Tổng hợp số liệu từ các cơ quan, đơn vị về kết quả triển khai, báo cáo Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

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

 Biên tập tin, bài thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và qua mạng internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng 

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan về các nền tảng số tỉnh Lạng Sơn và vai 

trò của các nền tảng số trong chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số; tuyên truyền về tình hình phát triển của từng nền tảng số (giới thiệu, các chức 

năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, các điển hình sử dụng nền tảng, hiệu quả 

hoạt động của nền tảng, hướng dẫn sử dụng, hỏi đáp về nền tảng,...). 

4. Bưu điện huyện (VNPost), ViettelPost Bắc Sơn chi nhánh Lạng 

Sơn, Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn  

 Phối hợp với các xã, thị trấn để triển khai thực hiện phát triển nền tảng “Công 

dân số Xứ Lạng”, aap tài khoản thanh toán điện tử MB Bank, aap người mua của 02 

sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và langson.voso.vn trên địa bàn huyện 

đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 70% dân số trên địa bàn đủ từ 15 tuổi trở lên cài đặt, sử 

dụng.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của nền tảng “Công dân 

số Xứ Lạng”. Đây là nền tảng duy nhất tích hợp các ứng dụng, các nền tảng cơ bản 

thiết yếu để người dân thực hiện các giao dịch, tương tác với chính quyền, giao dịch 

xã hội, giao dịch tài chính - thương mại, giao dịch dân sự, tra cứu thủ tục hành chính, 

phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền… 

- Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu cho Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khối 

phố phát triển người dân sử dụng các ứng dụng trong nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng”, gồm: (1) Phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền các cấp; (2) 

Dịch vụ công trực tuyến; (3) Cổng thông tin dữ liệu đất đai; (4) Trợ lý ảo cho người 

dân khi làm thủ tục hành chính; (5) App người mua sàn thương mại điện tử 

langson.postmart.vn; (6) App người mua sàn thương mại điện tử langson.voso.vn; 

(7) App thanh toán điện tử của Ngân hàng Quân đội (MB Bank). 

- Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai thực hiện theo phương châm 

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, “Cầm tay, chỉ việc” để hướng dẫn 

người dân tải, cài đặt, sử dụng aap “Công dân số Xứ Lạng”, aap tài khoản thanh toán 



 3 

điện tử MB Bank, aap người mua của 02 sàn thương mại điện tử 

langson.postmart.vn và langson.voso.vn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao theo 

văn bản số 853 /UBND-VHTT, ngày 17/6/2022 của UBND huyện về giao chỉ tiêu 

phát triển nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐNDvàUBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
 

 


		2022-06-30T14:04:38+0700
	Dương Thị Thép


		2022-06-30T15:27:55+0700


		2022-06-30T15:27:55+0700


		2022-06-30T15:27:55+0700


		2022-06-30T15:27:55+0700




