ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4492/UBND-NC

Sơn La, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Thông báo số
354/TB-VPCP ngày 14/11/2022
của Văn phòng Chính phủ

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 14/11/2022 của Văn
phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính
phủ tại Phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022 (gửi kèm theo).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các địa
phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương quán
triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo yêu cầu của Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
của Chính phủ tại mục 4 của Văn bản nêu trên, lưu ý các nhiệm vụ cần triển
khai, hoàn thành ngay:
1. (i) Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về TTHC; tổ chức kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ
nhận diện thương hiệu. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2022; (ii) Tiếp tục
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
4023/UBND-KSTTHC ngày 20/10/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số
6936/VPCP-KSTTHC ngày 14/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
2. Phấn đấu trong tháng 11/2022, chậm nhất trong quý I/2023: (i) hoàn
thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử
cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của
bộ, tỉnh; (ii) Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ
chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; (iii)
Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo
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cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Duyên.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh

