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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 06 tháng 7 năm 2020 

           Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

                                               - UBND các xã, thị trấn.  

Thực hiện Công văn số 658/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao tại 

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, UBND huyện chỉ đạo 

với nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

a) Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

154/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 

84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

b) Tổ chức thực hiện rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm triệt để 

các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình; tập trung 

đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; triển khai 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/ 5/ 2020 của Chính phủ về ban hành chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai 

đoạn 2020-2025; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. 

c) Đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên 

môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông; chuyển đổi 

từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy 

định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh hình thức họp trực 

tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

d) Cử đầu mối, công khai và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến 

nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp. 

e) Kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo 

đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ.  

 



 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/ 4/ 2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

         3. Phòng Nội vụ huyện. 

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư 

pháp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đổi mới việc thực hiện 

cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp đến thực hiện. 

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban, ngành theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch số 154/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện và các nội dung chỉ 

đạo tại văn bản này; kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh 

trong quá trình thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Đăng tải Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH.  

CHỦ TỊCH 
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