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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

 

Số:         /UBND-KTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Trà Vinh, ngày        tháng      năm 2023 

V/v tăng cường công tác triển khai, 

thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 
ngày 15/7/2021 của Chính phủ và 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

   

Kính gửi:   
- Thủ trưởng các phòng, ban thành phố; 

- Chủ tịch UBND phường xã. 
 

Thực hiện Công văn số 5985/UBND-NC ngày 30/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tăng cường công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 
27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm văn bản), 

Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng các phòng, ban thành phố và 
Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 
khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1,2,3,4,5 theo nội dung Công 

văn trên của UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như trên;                           (I) 
- BLĐ.VP, khối KTTH; 
- Lưu  (     b) 

 
 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Tâm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

 
Số:          /UBND- NC  

Về việc tăng cường công tác triển 
khai, thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-
TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 290-TB/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 616-KH/BCSĐ ngày 29/12/2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định 

số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương 

thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và 

phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, 

thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12-CTr/TU ngày 

26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, 

SIPAS giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Công văn số 

5360/UBND-NC ngày 23/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp 

tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng các Chỉ số liên quan đến công 

tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

3. Tăng cường các biện pháp vận động, tuyên truyền đến người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức về những lợi ích, hiệu quả của việc 

nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; tiếp 

tục thực hiện tốt Công văn số 467-CV/TU ngày 12/8/2022 của Tỉnh ủy về việc tăng 

cường lãnh, chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.  
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4. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực các mục tiêu, chỉ 

tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 của tỉnh; đề xuất sáng kiến và đăng ký sáng kiến mang tính thiết thực, 

hiệu quả đối với các nhiệm vụ cải cách hành chính góp phần nâng cao điểm số, thứ 

hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết 

định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

6. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực 

hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời ban hànhmới hoặc 

thay thế, bãi bỏ đối văn bản đã hết hiệu lực thực hiện theo quy định; nâng cao chất 

lượng soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế tối đa việc tổ chức 

lấy ý kiến nhiều lần trên một văn bản. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cấp 

hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành thông suốt, linh hoạt; tiếp tục triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tích hợp, cung cấp tất cả dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 

4 và dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. 

8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc 

niêm yết, công bố, công khai thủ tục hành chính và quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tránh xãy ra tình trạng hồ sơ giải 

quyết quá hạn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

7. Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Nông thôn 

khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ.  
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Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm nội dung Công văn 

này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- BTC TU; 

- Thành viên Đoàn giám sát 

theo QĐ 1730, 

- BCSĐ UBND tỉnh (b/c); 

- BLĐVP; 

- Phòng HC-QT (thực hiện); 

- Phòng TH-NV (thực hiện); 

- Lưu: VT, NC. 

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện 

 


