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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022:  

1. Công tác thông tin, báo cáo:  

Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; 
thông tin để các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của 

địa phương, hoạt động của UBND tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
Lãnh đạo UBND tỉnh. Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ 

yếu, những quyết định quan trọng của UBND tỉnh; những sự kiện kinh tế, chính trị, 
xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

2. Công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện văn bản của UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao:  

Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tình hình thực hiện 
các văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành 

tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến 
độ và kết quả được giao. Định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo 

đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. 

3. Tiếp nhận, xử lý trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 

văn bản, hồ sơ cho tổ chức, cá nhân: 

Tổng số tiếp nhận trên 20.100 văn bản, hồ sơ (trong đó: 540 văn bản mật, tối 

mật, tuyệt mật; 132 văn bản thuộc lĩnh vực ISO) và phát hành trên 6.206 văn bản 
(trong đó có 146 văn bản mật và tối mật). Thực hiện ký số điện tử 5.992 văn bản, 

trong đó có 4.266 văn bản của UBND tỉnh và 1.726 văn bản của Văn phòng UBND 
tỉnh, đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng kịp 
thời theo yêu cầu truyền đạt thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh 

đến các ngành, các cấp ở địa phương, cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

3.1. Công tác tổng hợp lĩnh vực ngành, địa phương: 

Trong 6 đầu năm 2022, đã xây dựng trình lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn 
phòng UBND tỉnh ban hành 420 văn bản các loại, cụ thể như sau: 

- Tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội, theo dõi, lập báo cáo tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quí, 6 tháng và báo cáo đột xuất về 

hoạt động chỉ đạo, điều hành đến kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các văn bản của Bộ, 
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ngành Trung ương về lĩnh vực kinh tế - xã hội, cụ thể hóa các chính sách của Trung 
ương áp dụng cụ thể tại địa phương. 

 - Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình công tác; Quy chế làm 
việc của UBND tỉnh; các phiên họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh; biên tập 

các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Phối hợp 
chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND tỉnh, giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh, phục 

vụ các kỳ họp HĐND tỉnh…  

- Theo dõi và tham mưu các lĩnh vực: thống kê, công tác dân vận chính quyền 

và công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua - khen thưởng của 
UBND tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, đề án 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phối hợp, liên kết vùng, tiểu vùng; liên kết với 

các tỉnh, thành phố bạn và theo dõi, tổng hợp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri; dư luận xã hội… 

- Tổng hợp công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 
tình hình triển khai và tiến độ thực hiện của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; 

tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

- Kiểm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh (do 

UBND tỉnh trình) và UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp 
của UBND tỉnh, dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp; chuẩn bị các bài phát 

biểu, tham luận, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh có nội dung liên quan 
đến các lĩnh vực phụ trách. 

3.2. Lĩnh vực kinh tế:  

Tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo điều 
hành quản lý nhà nước về tài chính ngân sách, giá cả thị trường, quản lý công sản, 

thuế, phí, lệ phí, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch; tổ chức hoạt động của 
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm tài chính, xổ số, kiểm 

toán ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính ngoài ngân sách; thực hiện các kết luận 
kiểm toán. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận hơn 1.513 văn bản, đã xử lý hơn 
955 văn bản; trực tiếp soạn thảo và tham mưu soạn thảo dưới các hình thức: Quyết 

định quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt, chỉ thị, công văn, báo cáo,… của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 

cụ thể như: Tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định bổ sung 
dự toán ngân sách, thanh lý tài sản công, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cho 

các đơn vị, Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, 
giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập, văn bản của UBND tỉnh giao cho các sở, ngành thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh; các 
văn bản gửi Bộ, ngành Trung ương để tham gia đóng góp ý kiến ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương, văn bản xin hỗ trợ 
ngân sách, báo cáo với Bộ, ngành Trung ương.... 

3.3. Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng:  
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 1.824 văn bản (có 186 văn bản 
không có số đến), đã xử lý 1.184 văn bản, lưu tham khảo 500 văn bản, chuyển xử lý 

67 văn bản). Phòng Công nghiệp - Xây dựng thực hiện chức năng giúp Lãnh đạo 
Văn phòng tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ 

đạo, điều hành, quản lý nhà nước về lĩnh vực: Công nghiệp, đầu tư công, xây dựng 
cơ bản, giao thông vận tải, an toàn giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, quy hoạch, 

kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khoa học công 
nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự 

chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh, cụ thể như sau: 

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án 

trọng điểm của tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (700 giường); Đường kết nối 
Quốc lộ 53 với đường cây ăn trái; Đường D10 thành phố Trà Vinh; Tuyến trung tâm 

chính trị hành chính tỉnh Trà Vinh,... 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư công và xử lý các vấn đề có liên 
quan theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định số 
569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và Quyết định số 
138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
“Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt 
Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”. 

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo Sở Thông tin và 

Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 
31/12/2021 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025,… 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà 

Vinh phiên bản 2.0 và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành 
tỉnh triển khai thực hiện. 

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 
07/6/2022 về phát triển Khu kinh tế Định An giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 05/4/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh.  

- Chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương triển khai thực hiện các dự án do 

Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh..... 

3.4. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội:  
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Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như: văn hóa, thể 

thao, du lịch; giáo dục - đào tạo; công tác giảm nghèo, lao động, giải quyết việc 
làm, chính sách đối với người có công; y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công 

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chính sách dân tộc, tôn giáo; báo chí, xuất bản, 
in ấn, phát thanh và truyền hình; các công việc có liên quan đến hoạt động của Mặt 

trận và các tổ chức đoàn thể... Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 
trên 1.940 văn bản; đã soạn thảo, trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh ký, ban hành trên 800 văn bản các loại nhằm cụ thể hóa các chủ trương 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, đảm bảo đúng quy trình ban hành văn 

bản và chặt chẽ về nội dung. Cụ thể như sau: 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 

05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị 
trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số 
vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban 

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 
- 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; phê 

duyệt Kế hoạch đăng cai tham gia thi đấu các giải thể thao cấp quốc gia năm 2022; 
phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước 
cho trẻ em giai đoạn 2022 – 2030; thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa tỉnh Trà Vinh năm 2022; phê duyệt Danh 
mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, đôn đốc thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; ban hành Kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển 

toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030…. 

3.5. Lĩnh vực Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường:  

Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, quản lý 

nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng 
nông thôn mới, kinh tế tập thể, công tác phòng, chống dịch viêm da nổi cục trên 

trâu, bò và dịch tả lợn Châu Phi…. theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 1.716 văn 
bản, đã soạn thảo, tham mưu, trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xử lý hơn 981 văn bản các loại thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời, 
không tồn đọng (trong đó: 153 quyết định, 25 giấy phép, 06 báo cáo, 03 kế hoạch, 

10 Công văn Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 420 Công văn UBND tỉnh, 244 Công 
văn Văn phòng UBND tỉnh, 44 thông báo kết luận và 76 văn bản khác); đồng thời 

tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc trọng tâm như sau: 
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Ban hành Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế 

biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, 

thành phố; ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ban hành Quyết định Công bố 

hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2021; phê duyệt Chiến lược nâng cấp chuỗi giá 
trị dừa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 – 2025; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; chỉ đạo Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 2023 cấp 
huyện; …. 

3.6. Lĩnh vực nội chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận tổng số vụ việc được chuyển đến để 

xử lý: 3.289 văn bản. Đã xử lý 2.867, trong đó: Đúng hạn 2.867, Đang xử lý: 12; 
Lưu: 410 văn bản các loại; không có văn bản quá hạn. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực nội chính như: 
Chỉ đạo bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu 

thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, đóng góp dự thảo Kế hoạch 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn 3 chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 

2023, 2024, 2025, báo cáo quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 
19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 6 tháng đầu năm 2022 

thực hiện các chính sách đối với cán bộ công chức theo quy định như: Bổ nhiệm, bổ  
nhiệm lại, điều động, nâng lương, nghỉ hưu, nghỉ việc theo Nghị định số 108/NĐ-
CP, Nghị định số 113/NĐ-CP, Nghị định số 26/NĐ-CP, Nghị định số 46/NĐ-CP... 

Ngoài ra còn tham mưu thực hiện các kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành 
chính,…. 

- Tiếp công dân thường xuyên: 135 lượt (176 người). Lãnh đạo Ủy ban nhân 
dân tỉnh tiếp công dân định kỳ: 05 lượt (16 người). 

- Tham dự các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực nội chính (đối thoại giải 
quyết khiếu nại, họp tư vấn, họp trực tuyến…). 

3.7. Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận kiểm soát TTHC đã kiểm soát chất 

lượng 200 thủ tục hành chính; tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19 
quyết định công bố danh mục TTHC, trong đó, công bố mới 138 thủ tục, bãi bỏ 62 

thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Thông tin và Truyền thông,  Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y 
tế...; phê duyệt 318 quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.   

Tiếp nhận 07 phản ánh kiến nghị trên Hệ thống PAKN Cổng dịch vụ công 
quốc gia, đã xử lý và công khai 06 PAKN, còn 01 đang giải quyết (Công an tỉnh). 

Tổng số dịch vụ công của tỉnh 1.815 dịch vụ, tổ chức cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (mức 3: 571 dịch vụ, mức 4: 1.057 dịch vụ). Tính 
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đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 Sở, ban, ngành tỉnh; 09 huyện, thành phố; 106/106  
xã, phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 

(01 Trung  tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả của 16 sở, 
ban, ngành), 02 Trung tâm Hành chính công cấp huyện (huyện Cầu Ngang và thành 

phố Trà Vinh), 04 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 07 huyện, thị xã, 106 xã, phường, 
thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  theo cơ chế một cửa). 07 cơ 

quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo 
cơ chế một cửa liên thông với tổng số 108 thủ tục hành chính được thực hiện… 

3.8. Công tác đối ngoại:  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh có liên quan và các phòng 
nghiệp vụ của Văn phòng đã thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tham mưu 

giúp lãnh đạo Văn phòng đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt thẩm quyền về 
quản lý thống nhất các mặt hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trong 6 tháng đầu 

năm 2022, đã tiếp nhận 307 văn bản, thực hiện thẩm định, soạn thảo văn bản trình 
đề  xuất lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành 145 văn bản giải quyết, xử lý đúng thẩm 

quyền, đúng thời gian quy định, số văn bản còn lại cập nhật và lưu theo quy định.  

- Công tác quản lý đoàn ra: có 09 đoàn với 12 lượt người (tăng 09 đoàn, 12 

lượt so với cùng kỳ năm trước) cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi nước ngoài 
với các mục đích: Tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan du lịch… Kinh 

phí các chuyến đi do các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế hỗ trợ, đài thọ  và cá 
nhân tự túc. 

- Công tác quản lý đoàn vào:  tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, đề xuất trình Chủ tịch 
UBND tỉnh ký cho phép với 74 đoàn nước ngoài với 329 người (trong đó người 
mang quốc tịch nước ngoài là 130 người và 199 người quốc tịch Việt Nam) đến 

tỉnh làm việc, thực địa nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh. 

 - Công tác phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Phối hợp  

chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan chức năng liên 
quan tăng cường vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại 

tỉnh; thực hiện tốt công việc thẩm tra hồ sơ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
đúng quy định tại Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tiếp nhận, 
triển khai dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, có 08 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam 
kết thực hiện 13 chương trình, dự án (tăng 01 tổ chức, giảm 01 chương trình, dự án 

so với cùng kỳ); trong đó tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là 9.613.144.000 đồng, giá 
trị giải ngân là 15.959.032.000 đồng, đạt 79,7% kế hoạch giải ngân năm 2022, (giá 

trị giải ngân cao hơn giá trị cam kết tài trợ là do đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 
2021 còn tồn đọng). 

4. Công tác phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết 

quả phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: 

4.1. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh: 
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- Thực hiện Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn 
phòng UBND tỉnh, công tác văn thư được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu 

công việc được giao, đảm bảo đúng quy định về nghiệp vụ Văn thư theo Nghị định 
số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư. Các văn 

bản mật được soạn thảo và quản lý theo đúng quy định của Luật bảo vệ bí mật của 
Nhà nước.  

- Thực hiện tốt công tác văn thư và phát hành văn bản kịp thời nhằm phục vụ 
lãnh đạo UBND tỉnh quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên 

địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn 
bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; các loại văn bản đến, văn bản đi đều được tập 
trung một đầu mối tại phòng Hành chính - Quản trị để đăng ký, cập nhật theo dõi xử 

lý theo hệ thống.  

4.2. Công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu: 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thu thập hơn 5m tài liệu của lãnh đạo UBND 
tỉnh; phục vụ được hơn 50 lượt tra cứu tài liệu; tiếp nhận trên 12.847 văn bản đến 

và trên 6.206 văn bản đi để lưu tạm thời; Bảo quản tài liệu an toàn, không để xảy ra 
trường hợp hư hỏng, mất mát tài liệu, thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn 

phòng cháy, phòng ngừa mưa bão, kiểm tra phòng chống mối, mọt; sắp xếp phân 
loại hồ sơ, tài liệu theo từng lĩnh vực một cách khoa học, hợp lý đảm bảo phục vụ 

công tác tra tìm tài liệu chính xác và kịp thời. 

5. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng, thi 

đua khen thưởng: 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên 
chức luôn được quan tâm; Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để 

cán bộ, công chức, viên chức được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, cụ thể: cử 04 công chức tham 

gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở, cấp Phòng; 05 công chức tham gia bồi dưỡng 
chuyên viên chính, chuyên viên; 01 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch; 19 công chức, viên chức tham gia 
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; 08 công chức, viên 

chức tham gia lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị….  

- Nâng lương trước thời hạn cho 07 trường hợp, nâng lương thường xuyên 06 

trường hợp. 

- Tham mưu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Tin học – Công báo; tổ chức lấy ý kiến và hoàn thành hồ sơ 
quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhiệm 

kỳ 2026 – 2031; tổ chức thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng 
phòng Kinh tế, chức danh Phó Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, chức danh 
Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Công nghiệp – Xây dựng; ra quyết định bổ 

nhiệm mới 05 trường hợp; ban hành Thông báo nghỉ hưu cho 01 trường hợp… 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 
của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 
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ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng, Nghị quyết 
84/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và những 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng.  

- Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện quy 

định về công tác cải cách hành chính của tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
thường xuyên triển khai 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; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 
2030 của tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2022, Quyết định số 07/2018/QĐ-
UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn 
tỉnh; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính... 

- Công tác thi đua khen thưởng: lập tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Tập thể 
Lao động xuất sắc cho 07 tập thể; tặng Bằng khen Chủ tịch cho 03 tập thể và 10 cá 

nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh cho 06 cá nhân; đề nghị về trên tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; lập tờ trình đề nghị khen thưởng 

cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát 
triển tỉnh Trà Vinh về lĩnh vực đối ngoại... 

6. Công tác đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật: 

- Công tác Kế toán - Tài vụ:  

+ Thẩm tra phân bổ và tổ chức công khai dự toán thu, chi thường xuyên năm 
2022; 

+ Thực hiện tất toán, xử lý các công nợ phải trả, khóa sổ kế toán năm 2021 và 
mở sổ kế toán năm 2022; thực hiện đối chiếu với ngân hàng, Kho bạc  để xác định 

kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho CBCC, NLĐ trong cơ qua; đối chiếu, kiểm tra 
kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 01,02,03,04/2022. 

+ Gửi các thủ tục đầu vào năm 2022 đến KBNN (phân bổ dự toán, quyết định 

giao biên chế, quy chế chi tiêu nội bộ,…) 

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 

2026 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ cho 03 đơn 
vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
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+ Báo cáo kiểm kê tài sản năm 2021; lập các sổ tài sản năm 2021 theo quy 
định; báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2021.  

+ Thực hiện tổng hợp thanh quyết toán quà Tết phục vụ Lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần. 

+ Lập các thủ tục liên quan đến Công trình cải tạo khối nhà Hành chính, sân 
đường, di dời nhà xe; bảo dưỡng hàng rào; bảo dưỡng, sửa chữa tòa nhà lưu trữ. 

+ Lập văn bản gửi Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết toán dự án hoàn 
thành đối với các công trình, dự toán năm 2021; thực hiện thanh toán các khoản 

công nợ của dự toán nâng cấp, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Trà Vinh. 

+ Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021 của các đơn vị 
trực thuộc.  

+ Hoàn thành báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2021 của Văn phòng 
UBND tỉnh và 04 đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước.  

+ Hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021. 

+ Thực hiện nhiệm vụ thu, chi thường xuyên đảm bảo hoạt động của cơ quan. 

- Công tác phục vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần phục vụ đạt theo yêu 
cầu các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do UBND tỉnh triệu tập, các cuộc đón tiếp 

khách Trung ương, các tỉnh, các tổ chức quốc tế đến làm việc với tỉnh, cụ thể như 
sau: 

+ Tổ Tiếp tân, phục vụ: Phục vụ hội nghị, họp trực tuyến, họp theo thư mời và 
điện mời; tiếp và làm việc với các đoàn công tác ngoại giao, các nhà đầu tư nước 

ngoài đến tỉnh hợp tác đầu tư, cụ thể: Hội nghị, họp, họp trực tuyến 233 cuộc, số 
lượng 4.715 đại biểu; tiếp khách nước ngoài 6 cuộc với 102 đại biểu. 

+ Tổ điện: Thường xuyên thực hiện tốt công việc kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng 

hệ thống điện, hệ thống máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống PCCC đảm bảo hoạt động 
tốt không để xảy ra sự cố do điện gây ra. 

+ Hoạt động của Đội xe ô tô công thuộc Văn phòng UBND tỉnh hoạt động 
được 1.405 chuyến, trong đó trong tỉnh 1.124 chuyến, ngoài tỉnh 281 chuyến. 

+ Công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan: Phối hợp với các Phòng, 
đơn vị liên quan thực hiện phương án bảo vệ cơ quan; phối hợp với công an bảo vệ 

mục tiêu thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan liên quan đến công tác bảo 
vệ trật tự, an ninh cơ quan; phối hợp thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy, 

phòng chống bão lụt,….  

7. Công tác tin học – công báo  

Vận hành hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt mạng tin học nội bộ của 
Văn phòng UBND tỉnh, hệ thống báo cáo trực tuyến với Chính phủ và các hạ tầng 

kỹ thuật CNTT khác thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý; Quản trị, duy trì hoạt 
động ổn định, an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin điện tử:  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh với 40 website thành phần, hệ thống thư điện tử 

công vụ, Công báo tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung được tích hợp tại 
Trung tâm tích hợp dữ liệu; duy trì, vận hành mạng tin học cục bộ tại Văn phòng 
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UBND tỉnh; phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện chế độ bảo trì, bảo 
dưỡng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin điện tử, khắc phục kịp 

thời các sự cố máy tính và thiết bị tin học. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 453 

tin, bài với 747 ảnh; bao gồm tin tức về các sự kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh, các chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh Covid -

19, các hoạt động đối thoại doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư thương mại, tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, bản tin ngư trường... Biên dịch 148 tin, bài sang tiếng Khmer.  

Thu hút được 6.636.328 lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin. Trang Facebook 
chính thức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh có 9.729 lượt người theo dõi với trên 
96.253 lượt tiếp cận và 49.443 lượt truy cập. Kênh Zalo official thu hút trên 9.878 

lượt người quan tâm với trung bình hơn 20.000 lượt xem hàng tháng.  

- Đã cập nhật 309 văn bản (trong đó có 197 văn bản chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh, 10 văn bản quy phạm pháp luật, 06 quyết định về công bố, bãi bỏ thủ 
tục hành chính, 30 thông báo về đấu thầu - mua sắm công, 25 lịch làm việc của lãnh 

đạo tỉnh, 18 kế hoạch, 19 thông báo,..); đăng tải 09 văn bản là các báo cáo của 
doanh nghiệp nhà nước; 42 dự thảo văn bản để lấy ý kiến nhân dân theo luật định.  

- Chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”:  
trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền giải đáp 04 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. 

- Thường xuyên cập nhật banner, mở mới các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền các sự kiện của tỉnh như: Chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 
(5/1992 – 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du 
lịch; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 năm 2022… 

Hỗ trợ đặt banner, đường dẫn liên kết đến Báo Quân đội nhân dân, Chuyên trang 
“30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng” của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng. 

- Hoạt động cung cấp thông tin của các Trang Thông tin điện tử thành phần đã 
cập nhật 7.421 tin, bài, văn bản các loại... Cung cấp thông tin về tin tức sự kiện kinh 

tế - xã hội tại địa bàn quản lý; các hoạt động của cơ quan, đơn vị; văn bản chỉ đạo 
điều hành; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...  

- Vận hành, duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống hội nghị trực tuyến của 
Lãnh đạo UBND tỉnh; đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định cho các thiết bị tại điểm 

cầu các huyện, thị xã, thành phố; tư vấn, hỗ trợ cho các cán bộ kỹ thuật các huyện, 
thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn kết nối, test đường truyền đảm bảo phục 

vụ các cuộc họp, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc...Vận hành các cuộc họp trực 
tuyến với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương: 20 cuộc; các cuộc họp trực 

tuyến với các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh: 15 cuộc .  

-  Xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Công báo điện tử đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả, theo quy định của pháp luật. Đăng tải và cập nhật văn bản được 13 số 
công báo, trong đó: 11 văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh, 55 văn bản của 

UBND tỉnh, 42 văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
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- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 36.103 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ kỳ trước chuyển 
sang: 747 hồ sơ; số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc qua bưu điện): 13.492 hồ sơ; 

số mới tiếp nhận trực tuyến (mức độ 3,4): 21.864 hồ sơ, chiếm 60,6% tổng số hồ sơ 
tiếp nhận, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2021. (Sở Xây dựng: 58 hồ sơ; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch: 123 hồ sơ; Ban quản lý Khu kinh tế: 97 hồ sơ; Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội: 531 hồ sơ; Sở Công Thương: 7.354 hồ sơ; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: 405 hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 911 hồ sơ; Sở 
Tư pháp: 105 hồ sơ; Sở Giao thông vận tải: 857 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi 

trường: 23 hồ sơ; Sở Y tế: 966 hồ sơ; Sở Thông tin và Truyền thông: 87 hồ sơ; Sở 
Giáo dục và Đào tạo: 151 hồ sơ; Công an: 03 hồ sơ; Bảo hiểm xã hội tỉnh: 10.193 
hồ sơ). 

- Kết quả giải quyết:  

 + Số hồ sơ đã giải quyết 34.928 hồ sơ, trong đó: trước hạn: 9.304 hồ sơ, 

chiếm tỷ lệ 26,6%; đúng hạn: 25.611 hồ sơ, chiếm 73,3%; quá hạn: 13 hồ sơ, chiếm 
0.04% (Sở Xây dựng: 01 hồ sơ; Ban Quản lý Khu kinh tế: 01 hồ sơ; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 01 hồ sơ; Sở Giao thông vận tải: 01 hồ sơ, Sở Y tế: 04 hồ 
sơ; Công an: 04 hồ sơ; Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 hồ sơ). 

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 1.175 hồ sơ, trong đó: chưa đến hạn: 1.175 hồ sơ, 
quá hạn: 00 hồ sơ. 

9. Hoạt động của Nhà khách Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhà khách Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã đón và 

phục vụ khách đến ăn, nghỉ là hơn 40.418 lượt khách (trong đó: 40.228 lượt khách 
trong nước; 190 lượt khách nước ngoài – là chuyên gia và nhà đầu tư). Kết quả kinh 
doanh của Nhà khách 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt:  

 - Doanh thu   : 14.086.000.000đ, đạt 57,55%  kế hoạch 24,480 tỷ. 

- Lợi nhuận sau thuế  :       850.000.000đ 

10. Hoạt động của Trung tâm hội nghị và Nhà khách tỉnh Trà Vinh:  

- Phục vụ hội, họp, … và hoạt động cho thuê 27 cuộc; khoảng 8.400 lượt đại 

biểu. Trong đó: 

+ Hoạt động sự nghiệp có thu: 21 cuộc, khoảng 7.550 lượt đại biểu. 

+ Phục vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh: 06 cuộc; khoảng 850 lượt đại biểu. 

- Ước tính 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm thu từ dịch vụ cho thuê hội 

trường và ăn uống giải khát giữa giờ,… khoảng 124 triệu đồng; giá vốn, các chi phí 
khác liên quan và nộp thuế khoảng 94 triệu đồng; chênh lệch thu lớn hơn chi 

khoảng 30 triệu đồng (124trđ - 94trđ) chưa kể khấu hao, hao mòn TSCĐ. Do năm 
2021 Trung tâm thâm hụt 102 triệu đồng nên cho đến hiện tại Trung tâm vẫn còn 

thâm hụt 72 triệu đồng. 

- Công tác quản lý Đề án xe ô tô công tập trung: tổ chức thực hiện việc quản 
lý, vận hành xe ô tô công tập trung phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị; 

đảm bảo kịp thời phục vụ khi có yêu cầu, chấp hành tốt các quy định khi tham gia 
giao thông, đảm bảo an toàn khi xe vận hành trên đường đi công tác và đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh. 
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Đề án quản lý và vận hành 26 xe ô tô công (trong đó: 17 xe 5 chỗ ngồi, 06 xe 7-9 
chỗ ngồi, 03 xe 12-16 chỗ ngồi). Các xe giao về cho Đề án được Trung tâm bảo 

dưỡng, kiểm định, đóng bảo hiểm đúng theo quy định. Trung bình mỗi tháng Đề án 
phục vụ công tác trên dưới 60 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng số 26 xe hoạt động 

khoảng 298.000 km. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đề án thu được khoảng 1,8 tỷ 
đồng. Ước chi khoảng 2,1 tỷ đồng; dự kiến Đề án thâm hụt khoảng 300 triệu đồng.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 
2022: 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chuyên môn để tham 
mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung như 

sau: 

1. Công tác tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý theo dõi thực hiện chương 

trình công tác, đảm bảo tính khả thi. Nâng cao vai trò tham mưu của Văn phòng cho 
lãnh đạo UBND tỉnh trong thực hiện chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, 
điều hành công việc có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên 

nghiên cứu tăng cường đi cơ sở để nắm thông tin. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định. Quan tâm ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công việc, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời và tiết 
kiệm chi phí hành chính.  

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo yêu cầu truy xuất thông tin 

khi cần thiết; chú trọng thể thức theo quy định và nâng cao chất lượng văn bản theo 
quy định, phục vụ kịp thời tài liệu các kỳ họp của UBND và HĐND tỉnh. 

2. Công tác cải cách hành chính: 

- Tiếp tục sắp xếp, ổn định về tổ chức, bộ máy và tăng cường cơ sở vật chất 

của Văn phòng đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan. Cử cán bộ, 
công chức tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất 
đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao.  

- Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phục vụ tốt việc giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế về tiếp 

nhận và xử lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo chính xác, kịp thời và 
hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động. 

3. Tăng cường phối hợp công tác giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn 
phòng Chính phủ, các Sở, ngành và địa phương: 
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- Tăng cường mối quan hệ làm việc với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành 
Trung ương để trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời, nâng cao chất lượng hoạt động 

Văn phòng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Phối hợp công tác với các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội - 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng chương 
trình công tác, phục vụ các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, họp HĐND tỉnh. 

4. Nhiệm vụ công tác khác: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí tự chủ, nhất là tiết kiệm điện, điện thoại, 
nước, mua sắm tài sản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị, văn phòng phẩm... theo 
đúng quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng theo quy định khi 
làm việc, tiếp xúc tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng 
nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành 

những việc làm cụ thể, thiết thực.  

- Chỉ đạo Nhà khách Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách 

tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị phục vụ các đoàn khách đến thăm và 
làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính theo cơ 

chế tự chủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Khối thi đua Khối 5 (Sở Tư pháp - Khối Phó); 
- BLĐVP; 
- Các đơn vị trực thuộc VP; 
- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

  Nguyễn Văn Quyển   
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