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Kính gửi:  

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Xét Báo cáo số 03/Ban IV ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban Nghiên cứu 

Phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc: 

a) Tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện 

tử, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị được tổng hợp tại Báo cáo (bản 

chụp kèm theo) để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ 

thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

b) Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch 

vụ công của các bộ, ngành với Hệ thống phần mềm một cửa của các địa phương 

theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở tái cấu trúc các 

quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho người dùng và rà soát tổng thể quy định pháp 

lý liên quan để chuyển đổi hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các 

bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá thực tiễn, làm rõ những hạn chế về quy 

định và thực thi liên quan đến việc giải quyết TTHC hỗ trợ người lao động, người 

sử dụng lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, để triển khai có hiệu quả 

các chủ trương, chính sách hỗ trợ, góp phần đẩy mạnh an sinh, mang lại động lực 

cho nỗ lực phục hồi, phát triển của doanh nghiệp. 
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3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

đẩy mạnh giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến gắn với các chỉ tiêu cải cách cụ thể, tăng cường trách nhiệm giải trình của 

các cơ quan liên quan để đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của các bộ, ngành, 

địa phương; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

4. Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên 

quan nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ về các hình thức khen thưởng, 

kỷ luật để tạo động lực, bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong công tác cải cách 

TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTgCP (để b/c); 

- VPCP: BTCN, Trợ lý của TTgCP,  

  các Vụ, đơn vị: CN, ĐMDN, KTTH, 

  KGVX, PL, Cổng TTĐT;  

- Các thành viên HĐTV CCTTHC; 

- Lưu: VT, KSTT (3). QA 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Trần Văn Sơn 
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