
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Số:          /UBND-VP      Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục  

hành chính, tăng cường ứng dụng  

công nghệ thông tin nhằm nâng cao 

hiệu quả phòng, chống  

dịch Covid-19 

 

 
       Kính gửi: 

     - Các phòng chuyên môn, đơn vị;  

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 286/UBND-KSTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch 

Covid. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như 

sau: 

1. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc; siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương, đồng thời động viên toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan, đơn 

vị tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc 

kịp thời, không để chậm trễ, nhất là những công việc liên quan đến phòng chống 

dịch Covid-19 và những việc liên quan đến yêu cầu, đề nghị của người dân, 

doanh nghiệp. 

2. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều 

hành, cung cấp dịch vụ công, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử.  

Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu trao đổi công việc cần tăng cường thực 

hiện qua các phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử, ký số trên hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành VNPT-iOffice.  

Cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ 

chức được giải quyết công việc trong thời gian nhanh nhất, ít phải trực tiếp đến 

cơ quan nhà nước; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp hiểu và tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu 

quả, nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công.  

Vận động người dân thay đổi mạnh mẽ thói quen phải đến cơ quan, tổ 

chức để yêu cầu và được giải quyết công việc, tăng cường giao dịch trực tuyến, 

nhất là việc gửi nhận hồ sơ, thanh toán điện tử, thanh toán qua ngân hàng. 



3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp và hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc Bộ phận Một cửa các cấp tăng cường hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong 

việc thực hiện thủ tục hành chính, nhất là phát triển các mức độ trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh. 

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Bộ 

phận Một cửa cấp xã thực hiện tốt nội dung nêu trên. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- C, PVP UBND;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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