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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC, triển khai  

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát 

TTHC, triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

- Phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các nhiệm vụ đã được phân công. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu; góp phần tạo dựng 

môi trường kinh doanh, đầu tư của thành phố thực sự thông thoáng, minh bạch, 

hướng tới mục tiêu chung xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên 

nghiệp, hiện đại và hiệu quả. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định thủ tục hành chính; tăng cường chất lượng việc công khai minh bạch thủ 

tục hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính nhằm phát hiện, loại bỏ các 

thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không phù hợp; sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định; khai thác có hiệu quả hệ 

thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC, tăng 

cường kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC..., nhằm tạo nên chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác kiểm soát TTHC.  

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực 

hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 
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- Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 03/08/2021 của 

UBND thành phố triển khai, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

 2. Yêu cầu: 

  - Các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các phường, xã cần 

nắm chắc các nội dung của văn bản quy định nhà nước hiện hành.  

 - Việc quán triệt, phổ biến phải bảo đảm kịp thời, thường xuyên, liên tục, 

có chất lượng cả về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với 

tình hình và điều kiện thực tế tại đơn vị, địa bàn.  

 - Thực hiện thao tác thành thạo phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá 

thủ tục hành chính. 

 - Thực hiện thành thạo thao tác trên phần mềm dịch vụ công trực truyến 

tại địa chỉ trang Web: dichvucong.langson.gov.vn. 

- Nội dung tập huấn phải trọng tâm, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm thời 

gian, chi phí. 

- Thành phần tham dự phải đảm báo đúng đối tượng và thời gian quy định. 

- Kết thúc tập huấn, cán bộ, công chức đầu mối làm công tác này có trách 

nhiệm và khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phương thức phổ biến, quán 

triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tại cơ quan, đơn vị mình.  

II. NỘI DUNG:  

 1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các nội dung sau: 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.  

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

 - Phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá thủ tục hành chính. 

 - Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/04/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 - Hướng dẫn thực hành phần mềm dichvucong.langson.gov.vn. 

 - Hướng dẫn thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Kế hoạch số 

214/KH-UBND ngày 03/08/2021 của UBND thành phố triển khai, thực hiện Đề án 

cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030. 

 2. Thời gian, địa điểm: Dự kiến trong tháng 9/2021 (Thời gian cụ thể sẽ 

có thông báo sau).  

 3. Địa điểm:  
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Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố. 

Phòng họp trực tuyến - UBND các phường, xã. 

 4. Báo cáo viên:  

 Mời đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 5. Thành phần mời: 

 a) Cấp tỉnh: Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

  b) Cấp thành phố: 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các cơ 

quan chuyên môn; 

 - Đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố, cán bộ đầu mối 

kiểm soát TTHC thành phố; 

 - Các đồng chí được phân công nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. 

 c) Cấp phường, xã: 

 - Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã;  

 - Cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã. 

 - Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã. 

 d) Đơn vị VNPT Lạng Sơn: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách phần mềm dịch 

vụ công trực tuyến: dichvucong.langson.gov.vn. 

 6. Cách thức tổ chức, thực hiện: Tổ chức Hội nghị trực tuyến với các 

phường, xã. 

- Tại phòng họp trực tuyến (UBND thành phố) gồm đại biểu Trung tâm 

Phục vụ HCC tỉnh Lạng Sơn; đại biểu lãnh đạo thành phố và các phòng chuyên 

môn; công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố. 

 - Tại phòng họp trực tuyến (UBND các phường, xã) gồm đại biểu cấp xã. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội nghị (mời Báo cáo viên, in tài 

liệu, dự toán kinh phí, nước uống, maket và quyết toán kinh phí theo quy định 

…) bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.  

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị trực tuyến đảm bảo kết nối 

đường truyền thông suốt giữa các điểm cầu của UBND các phường, xã trên địa 

bàn thành phố. 

 - Chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí Lãnh đạo thành phố phát biểu khai 

mạc hội nghị. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố chuẩn bị maket hội nghị. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu bố trí nguồn kinh 
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phí phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị theo quy định. 

 4. Các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

 Cử thành phần tham gia hội nghị theo mục 5 phần II tại Kế hoạch này.  

5. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn: Cử phóng 

viên ghi hình, đưa tin về hội nghị. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

liên quan chủ động phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Cán bộ đầu mối; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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