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Số:       /UBND-TP Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2023 

V/v sử dụng bản sao điện tử được 

chứng thực từ bản chính trong  

hồ sơ TTHC trực tuyến 

 

 

       Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 354/STP-HCTP&BTTP ngày 22/3/2023 của Sơ 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính trong hồ sơ TTHC trực tuyến; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính năm 2023 trên địa bàn huyện Đình Lập, theo đó việc “Tối đa hóa các 

bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, 

chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền”, “bản sao 

điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị sử dụng thay 

cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch”.   

Để góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ 

bản chính trong hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT); nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT, góp phần đẩy mạnh công tác 

chuyển đổi số, cải cách TTHC, cải cách hành chính trên địa bàn huyện; đáp ứng 

đúng yêu cầu; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về 

mục đích ý nghĩa việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến nhất là thành phần hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến quy định 

nộp bản sao có chứng thực thì người dân có thể lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, 

bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính. 

2. Tiếp tục lựa chọn và công khai các TTHC tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng cường kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu, đẩy 

mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. 

3. Chỉ đạo công chức tiếp nhận hồ sơ TTHC sử dụng bản sao điện tử được 

chứng thực từ bản chính các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến có quy định 

về thành phần hồ sơ phải chứng thực. 

4. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại bản sao điện tử từ bản 

chính mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đã được số hóa kết quả giải 

quyết TTHC. 
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5. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt 

động trên địa bàn huyện: 

- Sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính trong các TTHC 

trực tuyến có thành phần hồ sơ quy định nộp bản sao chứng thực; 

- Sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính của người lao 

động trong thành phần hồ sơ đầu vào và giải quyết các chế độ của người lao 

động trong tổ chức, doanh nghiệp. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan 

tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT của huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
 


		2023-03-28T06:53:39+0700


		2023-03-28T07:53:53+0700


		2023-03-28T07:53:53+0700


		2023-03-28T07:53:53+0700




