
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:              /UBND-KSTTHC 

V/v triển khai Công văn số 

4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 

của Văn phòng Chính phủ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày           tháng         năm 2020 

       
 

         Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

 

Triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được 

giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ (gửi kèm), UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đối với nội dung triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ: Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

khoản 4 Công văn số 4438/UBND-KSTTHC ngày 25/5/2020.     

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, 

nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

- Rà soát, tổng hợp, sớm hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

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 bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên 

quan tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây 

dựng Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, 

không theo địa giới hành chính, 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. 

 

 



 

 4. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành  phố tiếp tục tổ 

chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch  vụ công cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT, KSTTHC. Tg 2 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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