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Lai Châu, ngày        tháng  11 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ công bố các danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo 

Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 
 

Để kịp thời đưa thủ tục hành chính các cơ quan ngành dọc vào thực hiện tại  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Văn phòng UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Lễ công bố các danh mục thủ tục hành chính của Công an 

tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo theo quy định 

tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 

1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan ngành dọc được 

công khai, minh bạch kết quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ 

quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và 

điều hành của lãnh đạo các cấp, giảm thời gian giải quyết, nâng cao hiệu quả, chất 

lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

2. Yêu cầu 

- Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực 

hiện thủ tục hành chính. 

- Chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các báo cáo, tài liệu và điều kiện để tổ chức 

buổi Lễ công bố các danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã 

hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bảo đảm việc tổ chức 

đúng kế hoạch, thực sự hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 9h 00' ngày 05 tháng 11 năm 2020 (Thứ năm). 



 - Địa điểm: Tại Phòng họp Trung tâm Phục vụ hành chính công tầng 2 Tòa 

nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu. 

2. Thành phần, đại biểu khách mời 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bưu điện tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo VNPT Lai Châu; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Phóng viên Đài Phát thanh - TH tỉnh, Báo Lai Châu, Thông tấn xã Việt 

Nam tại Lai Châu, Báo nhân dân thường trú tại Lai Châu, VOV thường trú tại Lai 

Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

3. Chương trình Lễ công bố các danh mục TTHC của Công an tỉnh, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Công bố các Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Công 

an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm sau một năm đi vào hoạt động 

và quá trình thực hiện đưa thủ tục hành chính của hai ngành dọc vào thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Trình chiếu quy trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu; 

- Mời các đại biểu thăm quan hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính 

công. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung các 

điều kiện cần thiết (Giấy mời, Ma két, báo cáo, phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, công 

tác tổ chức…..) đảm bảo tổ chức thành công buổi Lễ công bố các danh mục Thủ 

tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công. 



2. Phòng Quản trị - Tài vụ. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lễ nghi khánh tiết để tổ chức buổi Lễ công 

bố các danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực 

hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

3.Trung tâm Tin học - Công báo. 

- Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về các 

danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ công bố các danh mục thủ tục hành chính 

của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công./. 

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; U (b/c) 

-Văn phòng UBND tỉnh; V; QT; CB,KS 

- Các Sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại TT; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ (VNPT Lai Châu); 

- Lưu: VT, HCC 
 

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Cao Sơn 
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