
 

   UBND TỈNH TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          VĂN PHÒNG                                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
      

   Số:          /VP-THNV                                           Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP  

      ngày 12/5/2020 của Chính phủ   

   
  

                          Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 
        

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

3516/VPCP-KSTT về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính 

phủ (đính kèm).  

Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế truy cập địa chỉ 

http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn (Mục tham vấn) để góp ý, đề xuất, kiến nghị 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại 

phiếu tham vấn điện tử; phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

(nếu có). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh 

đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- VPCP (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- BLĐVP; 

- TT THCB; 

- TT PVHCC; 

- Lưu: VT, THNV.  

                    
                  

                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                       

 

 

 

 

 
                   Nguyễn Thanh Tâm 

                         

 

 
  
  

 

http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn/
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