ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

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

Số: 3919 /UBND-KSTT

Lào Cai, ngày 27 tháng 08 năm 2019

V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện
công tác cải cách hành chính

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban
Thường trực Tỉnh ủy ngày 19/8/2019 (Thông báo số 3405-TB/TU ngày 19
tháng 8 năm 2019), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành
thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố:
1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục
hành chính (TTHC) và nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ.
2. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết TTHC để đảm
bảo chất lượng, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho
người dân, doanh nghiệp.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nước; chủ động, tích cực triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng
Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công
việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tạo môi trường làm việc hiện đại,
nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu
quả, tăng tốc độ xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hoạt động,
giảm số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực
hiện TTHC.
4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành
chính, đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm
bảo tính chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực
thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội theo ý
kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1329/UBND-NC ngày
03/4/2019 về việc thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 27/12/2018
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
5. Thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan,
đơn vị, địa phương; không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần,
không sử dụng túi nilon hay những vật dụng nhựa sử dụng một lần, khó phân
hủy trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các hội
nghị, hội thảo.
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6. Giao Sở Nội vụ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá,
kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC, QTTV, NC2, KSTT2.
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Lê Ngọc Hưng
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