
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

V/v Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 
 

 
 

 Kính gửi:  

   - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

   - Phòng Nội vụ Thành phố; 

   - Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

   - UBND các phường, xã. 

    (sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

 

Thực hiện Công văn số 1203/STTTT-BCVTCNTT ngày 03 tháng 10 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc triển khai số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo lộ trình thực hiện, Viễn thông Cao Bằng sẽ rà soát, bổ sung, hiệu 

chỉnh hoàn thiện Hệ thống Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của 

tỉnh đảm bảo các yêu cầu, chức năng, tính năng kỹ thuật; hỗ trợ, hướng dẫn về 

kỹ thuật số hóa hồ sơ, tài liệu, sử dụng phần mềm một cửa cho công chức tại bộ 

phận một cửa các cấp trong tỉnh, hoàn thành với các mốc thời gian như sau:  

- Tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện: hoàn thành trước 30/12/2022. 

- Tại bộ phận một cửa cấp xã: hoàn thành trước 30/6/2023. 

Để đảm bảo về trang thiết bị, cũng như nhân sự theo hướng dẫn; Ủy ban 

nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị trên thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; UBND các phường, xã 

Chỉ đạo bộ phận một cửa trực thuộc rà soát, trang bị máy quét (scanner) 

và thiết bị liên quan tại bộ phận một cửa đảm bảo phục vụ công tác số hóa hồ sơ 

thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa. Khuyến cáo mỗi đơn vị một 

cửa trang bị ít nhất 02 máy quét, gồm 01 máy quét phẳng và 01 máy quét tài liệu 

(có khay nạp giấy). Chủ động mua sắm, trang bị máy quét và trang thiết bị hoặc 

đề xuất nhu cầu về UBND Thành phố trước ngày 10/12/2022 (qua Văn phòng 

HĐND và UBND) để tổng hợp. 

Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thực hiện Quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo hướng dẫn tại Phần II, Phụ lục kèm theo công văn số 9318/VPCP-

KSTTHC ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm). 
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2. Phòng Nội vụ Thành phố 

Tham mưu rà soát, bố trí công chức bộ phận một cửa đáp ứng tiêu chuẩn, 

có kỹ năng về công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện hiện trách nhiệm tiếp 

nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Đôn đốc, phối hợp với các 

đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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