BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 7771 /BGTVT-TCCB

V/v đẩy mạnh cải cách hành chính,
chế độ công vụ, công chức, tiết giảm
chi phí cho người dân, doanh nghiệp;
đổi mới thực hiện cơ chế một cửa
xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:
- Các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh
tra Bộ;
- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 5 năm 2021 và các văn bản có liên quan1, Bộ Giao thông vận tải
yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát nội
dung tại các văn bản trên:
Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục
hành chính và chế độ công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh
nghiệp;
Khẩn trương tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia; xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; đổi mới thực hiện cơ
chế một cửa xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành (gửi
kèm theo các Văn bản có liên quan)./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (S).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5516/BGTVT-VP ngày
11/6/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
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