
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 1705/UBND-KSTT 

V/v thực hiện Chương trình cắt giảm,       

đơn giản hóa quy định liên quan đến        

hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 6 năm 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; Văn bản số 3847/VPCP-KSTT ngày 

16/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ (được gửi kèm theo),  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện  

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2020 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; kịp 

thời gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị với các bộ, ngành ở 

Trung ương những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh; 

- Tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh 

nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh trong việc phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản 

đang có hiệu lực thi hành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tăng tính phản 

biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định của pháp luật, qua đó nâng 

cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh; 

- Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 

61/2018/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 và Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

                      
 

Kính gửi: 

        - Sở, ban, ngành; 

        - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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- Nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, ngành ở Trung ương 

gửi lấy ý kiến; 

- Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm 

định văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất 

cập liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai các nhiệm 

vụ được giao về dịch vụ công trực tuyến; kết nối, tích hợp dịch vụ công trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt 

xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ 

tục hành chính tại Văn bản số 875/UBND-KSTT ngày 30/3/2020; việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tại Văn bản số 1025/UBND-

KSTT ngày 10/4/2020 và Văn bản số 1123/UBND-KSTT ngày 20/4/2020. 

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai và thực 

hiện các nhiệm vụ nêu trên; đề xuất kịp thời biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                  
- Văn phòng Chính phủ; 

-  Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

(báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Bưu điện tỉnh; VNPT Tuyên Quang; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- P.Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng); 

- P.Tổng hợp (Đ/c Vân); 

- Lưu: VT, KSTTHC. (H) 

    TL. CHỦ TỊCH 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

     Tạ Văn Dũng 
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