
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày        tháng 6 năm 2021 
 

V/v thực hiện nhiệm vụ về 

cung cấp DVCTT và cơ chế 

một cửa tại các Nghị quyết của 

Chính phủ 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 4013/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về viêc̣ thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT) và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tic̣h Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, triển khai tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các 

dịch vụ công yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định 

số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phối hợp các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết 

quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính chưa kết nối, đồng bộ kết quả xử lý 

hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý 

hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ; 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát số lượng thủ tục hành 

chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh 

toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính 

được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương 

thực hiện việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại tối thiểu 

35% đơn vị cấp xã theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ. 

3. Giao các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố: 
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- Tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, 

cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các thủ tục hành chính mà trong ba năm 

gần nhất không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, 

trực tuyến và qua bưu chính công ích), gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 

ngày 05 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ động rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có yêu cầu nghĩa 

vụ tài chính, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp, cung cấp thanh 

toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính 

được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

- Tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, 

cấp có thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục hành chính mà trong ba năm gần 

nhất không có hồ sơ phát sinh, dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Văn phòng 

Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2021; 

- Nghiên cứu các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể được giao tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của 

Văn phòng Chính phủ để xây dựng dự thảo Kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất 

lượng. 

(Công văn số 4013/VPCP-KSTT và các Phục lục gửi kèm theo trên 

VNPT-Ioffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tic̣h  

Thường trực UBND tỉnh các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tic̣h, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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