UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1243/SGTVT-VP

Lai Châu, ngày 01 tháng 78 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện kết luận
kiểm tra công tác cải cách hành
chính năm 2022

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
Căn cứ Thông báo số 61/TB-ĐKT ngày 15/7/2022 của Đoàn kiểm tra cải cách
hành chính tỉnh Lai Châu năm 2022 tại Sở Giao thông vận tải.
Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành
chính năm 2022 và những năm tiếp theo. Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu
các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ cải cách hành chính đã được giao tại Kế hoạch số 2221/KH-SGTVT
ngày 14/12/2021 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu về ban hành kế hoạch cải
cách hành chính năm 2022.
2. Thường xuyên cập nhật, đề nghị công bố, công khai thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết đảm bảo đúng quy định. Tổ chức tốt việc
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt,
hạn chế tình trạng hủy hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với lý do không phù
hợp. Có những giải pháp thiết thực, cụ thể để tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ giải quyết
thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi
phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
3. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; tăng
cường sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị,
đảm bảo tỉ lệ văn bản điện tử có ký số 100% theo quy định.
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4. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Bến xe khách tỉnh chủ trì phối hợp với
Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của
Chính phủ.
(Gửi kèm theo Thông báo số 61/TB-ĐKT ngày 15/7/2022 của Đoàn kiểm tra
công tác cải cách năm 2022)
Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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