
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch 

thúc đẩy phát triển và sử 

dụng các nền tảng số tỉnh 

Lạng Sơn 

Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

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

 Căn cứ Công văn số 1108/STTTT-CĐS ngày 01/6/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo “Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các 

nền tảng số tỉnh Lạng Sơn năm 2022” do Sở Thông tin và Truyền thông soạn 

thảo, UBND huyện Đình Lập có ý kiến góp ý như sau: 

1. Theo dự thảo Kế hoạch “Chỉ tiêu năm 2022 Nền tảng Sàn thương mại 

điện tử Voso.vn và Postmart.vn (Viettel, VNPOST): phát triển 150.000 tài 

khoản người mua”.  

Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu để đáp ứng đủ chỉ tiêu “phát triển 70% dân số 

trên địa bàn (từ 15 tuổi trở lên) cài đặt, sử dụng ứng dụng (app) người mua của 

sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn hoặc voso.vn” được giao tại Công 

văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh. 

2. Theo dự thảo Kế hoạch “Chỉ tiêu năm 2022, Nền tảng Công dân số Xứ 

Lạng: 150.000 tài khoản”. 

Để nghị điều chỉnh chỉ tiêu để đáp ứng đủ chỉ tiêu “phát triển 70% dân số 

trên địa bàn (từ 15 tuổi trở lên) cài đặt, sử dụng ứng dụng  (app) Công dân số -  

Xứ Lạng” được giao tại Công văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của 

UBND tỉnh. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính chuyển Sở Thông tin và Truyền 

thông tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 

 
 


		2022-06-03T14:50:17+0700


		2022-06-03T14:50:17+0700


		2022-06-03T14:50:17+0700


		2022-06-03T14:52:11+0700




