
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:           /UBND-TTPVHCC 

 

   Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP của Chính phủ 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3847/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 5 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 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, UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để 

UBND tỉnh tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành liên quan. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 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 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 

thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, thường xuyên đối thoại, 

tham vấn, tiếp nhận, thu thập ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, cá 

nhân liên quan về các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối 

với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về cắt 

giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người 

dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và 

giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực 

hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP ngày 08/4/2020 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc gửi phản 

ánh, kiến nghị, góp ý đối với các dự thảo văn bản và văn bản đang có hiệu lực 

thi hành về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia. 

5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm bắt kịp 

thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản 

hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.  

6. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực phản ánh, kiến nghị, 

góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh 

đang có hiệu lực thi hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản 

biện của doanh nghiệp về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà 

soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng CV,  

   TT PVHCC, TT THCB;  

- Lưu: VT, TTPVHCC(TTPL). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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