
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

 

Số:         /UBND-KSTT 
Về cải cách việc thực hiện   

thủ tục hành chính 
 

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

 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- VNPT Lào Cai. 

 

Căn cứ Báo cáo số 4113/BC-VPCP ngày 02/7/2022 của Văn phòng  

Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm (gửi kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, VNPT 

Lào Cai và các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết để nâng cấp, 

hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, tích hợp với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế thông tin phải cung cấp đối với những 

thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lào Cai tổ 

chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các  cơ quan, đơn vị 

về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Đảm bảo an toàn an ninh thông tin và đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đôn đốc VNPT Lào Cai khẩn trương hoàn thành phân hệ Kho quản lý dữ 

liệu điện tử, lưu trữ bản điện tử trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

3. Đề nghị VNPT Lào Cai: 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC; phân hệ Kho quản lý dữ liệu điện tử, lưu trữ bản điện tử trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh.  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chức năng, tính năng kỹ thuật Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh do đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo đáp ứng theo quy định và 

yêu cầu của tỉnh. 
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4. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử. 

- Triển khai, thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

2953/UBND-KSTT ngày 01/7/2022. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh;  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Lưu: VT, KSTT2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Hoàng Ngọc Bích 
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