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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 

 
 

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công 

tác cải cách hành chính (CCHC). Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 
tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó 
Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: 

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính,            
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải - 
Xây dựng và VNPT Lào Cai. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về tiến độ thực hiện rà soát Đề án 
số 14-ĐA/TU và các Kế hoạch của UBND tỉnh với Nghị quyết số 76/NQ-CP và 
Chỉ thị số 23/CT-TTg; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về tiến độ  

triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết 
TTHC; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động của Trung 
tâm Phục vụ hành chính công và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng 

chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về tổ chức thực hiện công tác CCHC: 

1.1. Các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt, có trách nhiệm, vào cuộc mạnh 

mẽ, tập trung triển khai thực hiện các nội dung công tác CCHC năm 2021. Xác 
định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và cần được đánh giá, 
báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu định kỳ hàng tháng. Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND 
tỉnh về kết quả triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC. 

1.2. Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 76/NQ-CP; Quyết định số 
942/QĐ-TTg…), các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cụ thể 
hoá, triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn; phân công rõ người, rõ việc, rõ 

trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ chỉ tiêu, sản phẩm trong tổ chức thực hiện 
CCHC. 

1.3. Sở Nội vụ:  

- Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối, thường trực CCHC của tỉnh, 
tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung công tác CCHC, cải thiện và 
nâng cao các Chỉ số của tỉnh: PAR INDEX, PAPI, SIPAS. 

- Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
về tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC (theo 04 nội dung và 19 chỉ tiêu 
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trọng tâm tại Thông báo số 255/TB-VPUBND ngày 27/8/2021 của Văn phòng 
UBND tỉnh). 

- Đồng ý gia hạn thời gian để Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan rà soát Đề án số 14-ĐA/TU và các Kế hoạch của UBND tỉnh với Nghị quyết 
số 76/NQ-CP; Quyết định số 942/QĐ-TTg và Chỉ thị số 23/CT-TTg… để đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và có phương án tổ chức thực hiện hiệu quả, thực 
chất đáp ứng yêu cầu của tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

2. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

2.1. Triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì tham mưu UBND tỉnh 
chỉ đạo, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển 
khai hoàn thành thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trong tháng 
10/2021. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương: 

+ Đẩy nhanh tiến độ đăng ký sử dụng biên lai điện tử theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyền thông để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến của 

người dân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 
30/10/2021. 

+ Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Sở Công Thương và các huyện, thị xã, 

thành phố: Khẩn trương chuẩn hóa TTHC theo đúng các quyết định công bố TTHC 
và cung cấp đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ cấu hình 
cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 theo danh mục 

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2021.Thời gian thực hiện: Đối với 02 sở nêu trên hoàn thành trước 
ngày 30/9/2021; đối với các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trước ngày 

15/10/2021. 

- Sở Tư pháp, Sở Y tế: Đẩy nhanh tiến độ cấu hình cung cấp dịch vụ công đủ 
điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 theo danh mục TTHC đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. Thời 
gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2021. 

2.2. Về số hóa kết quả giải quyết TTHC: 

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc việc cập 
nhật kết quả giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để người dân, tổ 
chức khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu mà 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, 
giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển 

khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 
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45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu việc triển khai kho/phần mềm quản lý 
dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC dùng chung toàn tỉnh. 

2.3. Điều chỉnh, bổ sung các chức năng Cổng Dịch vụ công của tỉnh: 

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông, VNPT Lào Cai điều chỉnh, bổ sung các chức năng Cổng Dịch vụ công tích 

hợp một cửa điện tử của tỉnh để đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến, 
thanh toán trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết TTHC. 

2.4. Về kế hoạch chuyển đổi số: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung 
về chuyển đổi số, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh và thuê mạng 
truyền số liệu chuyên dùng, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Văn phòng UBND 

tỉnh tham mưu, sắp xếp lịch họp để Thường trực UBND tỉnh nghe, cho ý kiến. 

3. Cải cách thủ tục hành chính: 

31. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì: 

- Phối hợp với UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu phương án thí điểm 
chuyển bộ phận Một cửa của thành phố Lào Cai về hoạt động tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công để giảm đầu mối thực hiện, giảm nhân lực quản lý, 

tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện TTHC. 

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện hoạt động đầu tư Bộ phận Một cửa điện tử đối với 85 xã tại Văn bản số 

1084/UBND-KSTT ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành 
trong năm 2022. 

- Nghiên cứu phương án, giải pháp để phấn đấu năm 2021 đưa 100% dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia. 

3.2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

Chịu trách nhiệm chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn trực thuộc thực 
hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Thời gian 
hoàn thành: Trong tháng 11/2021. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, Văn phòng 
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- TT. TU, HĐND,UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- VNPT Lào Cai; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX1, NC2, KSTT2. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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