
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      năm 2023 
  V/v rà soát TTHC nội bộ  
 

      

Kính gửi:
              

 
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế. 

 
                                       

Thực hiện Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội 
bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh và Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn, triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 
TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, Công văn số 

388/UBND-THNV ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh khắc phục những hạn 
chế trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện rà soát TTHC nội bộ gửi về Văn phòng 
UBND tỉnh; tuy nhiên, qua kiểm soát thì không đạt chất lượng, tiêu chí rà soát chưa 

đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 6828/VPCP-KSTT và Quyết định số 1085/QĐ-
TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục thực hiện rà soát TTHC 

nội bộ theo hướng dẫn, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Văn phòng 
Chính phủ xác định đưa vào tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và là nội 

dung kiểm tra nhiệm vụ trong năm 2023 theo Quyết định số 45/QĐ-VPCP ngày 
15/02/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch 
kiểm soát TTHC và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023. Kết quả thực 

hiện rà soát, các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh đúng theo Quyết định 
số 2092/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với thời gian quy 
định, làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc VP.UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THNV.  

           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
                             Nguyễn Thanh Tâm 
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