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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1206 /UBND-KSTT Lạng Sơn, ngày  30   tháng 11 năm 2018 

 

V/v triển khai Chỉ thị số 
30/CT-TTg ngày 30/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 
    

   Kính gửi:  
            - Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.  

 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 
30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 
phố  thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện công tác cải cách hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị. 

2. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; bảo đảm việc 
tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật hiện hành; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai 
đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết 
thủ tục hành chính và sử dụng kết quả này để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán 
bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

Lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một 
cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê 
duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại 
Bộ phận Một cửa đối với các thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ 
phát sinh lớn. 

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương chỉ 
đạo, tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 
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chính công của tỉnh, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết giao cho 
cấp dưới tiếp nhận hộ; thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công của tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. 

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15/12/2018. 

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 

- Nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại 
Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 ban hành Bộ tiêu chí, quy 
định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ 
công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) và Quyết định số 
1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ 
liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, 
hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, 
chuyên ngành (Phiên bản 1.0 ).  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
4 theo các Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt.  

5. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu sắp xếp, bố trí nhân sự 
làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định tại Quyết định số 
2358/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và quản lý, điều hành tốt hoạt động của Trung 
tâm Phục vụ hành chính công. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính. 

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, điều hành việc kiện toàn, 
tổ chức hoạt động và bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và 
UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính và tiến độ quy định tại Kế hoạch số 138/KH-
UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh. 

Việc tổ chức, điều hành Bộ phận Một cửa cần có sự tham gia của đầu mối 
kiểm soát thủ tục hành chính để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực 



 3

hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình 
hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. 

8. Định kỳ hàng Quý báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 
30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi Văn phòng UBND 
tỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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