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THÔNG BÁO 

Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng 

 công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 

phòng, chống dịch COVID-19
1
; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; văn bản số 286/UBND-KSTT ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo liên 

quan. 

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

xử lý công việc của cơ quan và giải quyết thủ tục hành chính đối với người 

dân, doanh nghiệp, giảm tập trung đông người, nâng cao hiệu quả phòng, 

chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản 

lý) yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện 

một số nhiệm vụ như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tuyên truyền, động viên toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đề cao tinh thần trách 

nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ, 

nhất là những công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 và những 

việc liên quan đến yêu cầu, đề nghị của người dân, doanh nghiệp. 

- Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn 

thành sớm các mục tiêu Đề án Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020.  

- Phòng Quản lý Hạ tầng chủ trì thực hiện rà soát, đánh giá từ đó có các kiến 

nghị đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính (TTHC) theo kế hoạch rà soát 

năm 2020, chủ động nghiên cứu bổ sung thêm TTHC vào kế hoạch rà soát. 

2. Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, 

cung cấp dịch vụ công, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, cụ thể:  

                                           
1
 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27 tháng 3 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 



- Các phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện nghiêm tinh thần chỉ 

đạo về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020; đảm 

bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao: Phân công trực làm việc tại cơ 

quan và bố trí làm việc trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà 

theo quy định. Các công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu trao đổi 

công việc cần tăng cường thực hiện qua các phương tiện thông tin liên lạc, sử 

dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice gửi nhận văn bản 

điện tử.  

- Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp TTHC tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Việc tiếp 

nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tiếp tục được thực hiện qua dịch vụ công trực 

tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường giao dịch trực tuyến, nhất 

là việc gửi nhận hồ sơ, thanh toán điện tử, thanh toán qua ngân hàng; tạo điều 

kiện cho cá nhân, tổ chức được giải quyết công việc trong thời gian nhanh 

nhất, ít phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước; đồng thời đẩy mạnh công tác 

tuyên tuyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiểu và tham gia sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.  

3. Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu có 

trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên; phối hợp với 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn cá 

nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 

tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/C); 
- Lãnh đạo Ban ; 

- Các phòng chuyên môn; 

- TT QLCK; 

- Trang TTĐT Ban Quản lý; 

- Lưu VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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