
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v tổng hợp kết quả rà soát, triển 

khai cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Công văn số 585/STTTT-CĐS ngày 29/3/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc v rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh. 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện rà soát TTHC thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh, kết quả như sau: 

1. Đối với TTHC cấp huyện 

- Tổng số 254 TTHC, trong đó: 82 TTHC đang thực hiện mức độ 2; 34 

TTHC đang thực hiện mức độ 3; 138 TTHC đang thực hiện mức độ 4. 

- Đề nghị: 08 TTHC đề nghị từ mức 3 lên mức 4; 01 TTHC từ mức 2 lên 

mức 4; 02 TTHC từ mức 2 lên mức 3; 06 TTHC từ mức 4 xuống mức 2; 03 

TTHC từ mức 3 xuống mức 2; 01 TTHC từ mức 2 xuống không thực hiện trên 

DVCTT (cụ thể tại Phụ lục gửi kèm). 

2. Đối với TTHC cấp xã  

- Tổng số: 125 TTHC, trong đó: 76 TTHC đang thực hiện mức độ 2; 10 

TTHC đang thực hiện mức độ 3; 39 TTHC đang thực hiện mức độ 4 

- Đề nghị: 04 TTHC đề nghị từ mức 3 lên mức 4; 19 TTHC từ mức 2 lên 

mức 3(cụ thể tại Phụ lục gửi kèm). 

UBND huyện Đình Lập kính chuyển Sở Thông tin và Truyền thông để 

tổng hợp./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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