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Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (gọi tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP), Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có 

Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; theo đó, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các sở, 
ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán 

triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP và 
các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp; 

qua đó, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
đã quán triệt đầy đủ nội dung, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, 

hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Về cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện 
và cải cách điều kiện 

- Lĩnh vực xây dựng: Ban hành 10 văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục 
thực hiện công tác, lập, thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế và cấp giấy phép 

xây dựng cho các doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn cấp huyện để nghiên 
cứu thực hiện; tổ chức 05 cuộc họp để trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục 

triển khai dự án và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. 

- Lĩnh vực lao động: Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 
trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện Chuyên mục 
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việc làm và dạy nghề phát sóng được 12 kỳ; phát hành 12 bài viết về công tác 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm, trong 

đó có 06 phiên giao dịch việc làm trực tuyến với 04 tỉnh/thành: Cà Mau, Bến 
Tre, thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 1.674 lao 

động(1) và 71 doanh nghiệp. Đồng thời, lồng ghép tổ chức hơn 60 cuộc tuyên 
truyền về tư vấn học nghề và tạo việc làm cho 6.000 lao động nông thôn; Trung 

tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai 
thực hiện hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, kết quả 

đã triển khai được 45 cuộc tuyên truyền tư vấn, với 3.576  lượt người tham dự. 

- Lĩnh vực văn hóa, du lịch: Tổ chức 08 lớp tập huấn, với 278 học viên 

tham dự, gồm: 01 lớp “Kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp du lịch” cho 51 hộ 
kinh doanh du lịch; 04 lớp tập huấn huấn nghiệp vụ du lịch cho cán bộ phụ trách 

du lịch, các hộ dân làm du lịch trên địa bàn các huyện Duyên Hải, Cầu Kè, thị 
xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, với 164 học viên; 03 lớp tập huấn “Thực 
hành thuyết minh tại điểm”, “Nghiệp vụ buồng, phòng” và “Nghiệp vụ bàn” cho 

cán bộ phụ trách du lịch, các hộ kinh doanh các cơ sở lưu trú, nhà hàng cho 63 
học viên. 

- Lĩnh vực thuế: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Zalo của Cục 
Thuế tỉnh được 1.024 văn bản; đăng 75 tin/ảnh về chính sách thuế mới, hoạt 

động của ngành thuế. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh đã tuyên truyền các chính sách, 
thủ tục hành chính thuế, chính sách về hóa đơn,… thực hiện đăng 11 tin/ảnh trên 

Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 26 tin/ảnh trên Báo Trà Vinh, 
04 tin/ảnh trên Thời báo Tài chính Việt Nam, 01 tin/ảnh trên Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tài chính, 13 lượt và 02 chuyên mục “Thuế nhà nước” trên Đài phát 
thanh và Truyền hình Trà Vinh, 664 lượt trên Đài Phát thanh, 3.451 lượt trên địa 

chỉ email của tổ chức/doanh nghiệp, phát hành 16.055 tờ rơi(2). 

2. Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

a) Đánh giá về công tác, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong 
sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm quản lý theo 

quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: Công tác thanh tra, kiểm tra 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được triển khai thực hiện tích cực, đồng 

bộ. Trong năm 2022, đã tổ chức kiểm tra đối với 51 cơ sở kinh doanh lĩnh vực 
ngành quản lý, phát hiện 08 cơ sở vi phạm và đã xử lý vi phạm với số tiền 

212,33 triệu đồng. 

b) Đối với Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật: Ủy ban nhân dân tỉnh có 

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

                                        
(1) Trong đó: Có 1.443 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
(2) Trong đó: Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2022 

là 3.700 tờ; Thư ngỏ về ứng dụng eTax Mobile là 12.355 tờ. 

 



3 
 

D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2022\T12\06122022170015PM-18. BaocaoNghiquyetso02nam2022.doc 

 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh (ký hiệu QCĐP 01:2022/TV). 

3. Đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành 
chính đất đai 

a) Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hoàn thành 

cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 
đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới” (dự án VILG), 

đưa vào vận hành trên Hệ thống thông tin đất đai (Hệ thống quản lý đất đai 
VBDLIS) sau khi cơ sở dữ liệu đất đai được kiểm tra. Cơ sở dữ liệu đất đai được 

xây dựng, vận hành, khai thác, cập nhật thường xuyên cùng với quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính cho người sử dụng đất theo quy trình điện tử. Theo đó, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 ban 
hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả 
kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, 

cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

b) Lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào 

khai thác sử dụng tại các Văn phòng đăng ký đất đai và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 
Vietbando, VNPT Trà Vinh thực hiện kết nối, liên thông phần mềm VBDLIS 

với Cổng dịch vụ công tỉnh và cơ quan Thuế để triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức và doanh 
nghiệp qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.travinh.gov.vn) với tổng 

số 94 thủ tục hành chính(3). Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia với tổng số 82/94 thủ tục hành chính(4). Hồ sơ tiếp nhận từ cổng 
dịch vụ công tỉnh và chuyển sang phần mềm VBDLIS đạt 247.050 hồ sơ, đã giải 

quyết 239.261 hồ sơ, đang giải quyết 7.789 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết thủ tục 
hành chính đồng bộ trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia 

nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành, đồng thời phục vụ nhu cầu 
của người sử dụng đất. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ 

công trực tuyến qua các năm là 12.534 hồ sơ, trong đó năm 2022 là 5.950 hồ sơ. 

c) Triển khai việc kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu 

đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa 
vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn 

liền với đất: Việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên Hệ thống quản lý đất đai 

                                        
(3) Gồm: Lĩnh vực đất đai (40 thủ tục), lĩnh vực đo đạc bản đồ (01 thủ tục), lĩnh vực tài nguyên nước (11 thủ tục), 

lĩnh vực địa chất khoáng sản (13 thủ tục), lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 thủ tục), lĩnh vực biển và đảo (10 thủ 

tục), lĩnh vực môi trường (12 thủ tục) theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 và Quyết định số 

2057/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó: 64 thủ tục mức độ 3 và 27 thủ 

tục mức độ 4. 
(4) Gồm: 55 thủ tục mức độ 3 và 27 thủ tục mức độ 4 (trong đó lĩnh vực đất đai có 27 thủ tục mức độ 3 và 11 thủ 

tục mức độ 4). 
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VBDLIS cũng đã được liên thông điện tử với cơ quan thuế giúp rút ngắn được 
thời gian giải quyết, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục 

hành chính. Có tổng số 209.135 hồ sơ thủ tục hành chính của hộ gia đình, cá 
nhân được thực hiện liên thông thuế điện tử với cơ quan thuế. Trong đó, thực 

hiện liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan 
thuế trên phần mềm VBDLIS là 74.469 phiếu, nhận thông báo thuế 78.555 phiếu 

(đang giải quyết 4.086 phiếu); thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực 
đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên 3.150 hồ sơ. 

d) Về công khai bản đồ thửa đất: Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa 
vào vận hành hệ thống hệ thống cung cấp thông tin đất đai trên trang web được 

04 huyện (Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang); dữ liệu đất đai được 
chia sẻ để các huyện, thị xã, thành phố truy cập, sử dụng. Dự kiến năm 2023 tiếp 

tục xây dựng hệ thống hệ thống cung cấp thông tin đất đai trên trang web của 
các huyện, thị xã, thành phố còn lại sau khi cơ sở dữ liệu đất đai thuộc Dự án 
VILG đồng bộ về địa phương; tổ chức Lễ công bố thông tin tích hợp cơ sở dữ 

liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh trên trang web cho người dân 
và doanh nghiệp tiếp cận bản đồ thửa đất. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 26/01/2022 về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để triển 

khai thực hiện như: Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 ban hành 
Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và 

hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế 
hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, thúc 
đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở 

giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đang chỉ 
đạo triển khai xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số 
quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ 

công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2022,...  

a) Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến:  

- Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp thông tin về thủ tục hành 
chính 1.858 dịch vụ công; trong đó, mức độ 3 là 551 dịch vụ (chiếm 29,65%); 

mức độ 4 là 1.077 dịch vụ (chiếm 57,69%). Trong năm 2022, hệ thống đã tiếp 
nhận 258.778 hồ sơ(5); trong đó, dịch vụ công mức độ 3 là 93.666 hồ sơ(6); dịch 

vụ công mức độ 4 là 144.180 hồ sơ(7), đã giải quyết 76.213 hồ sơ, đạt 85,7%. Rà 

                                        
(5) Trong đó: Có 222.422 hồ sơ trực tiếp và 36.356 hồ sơ trực tuyến . 
(6) Trong đó: Có 82.411 hồ sơ trực tiếp và 11.255 hồ sơ trực tuyến, đạt 12,02 %. 
(7) Trong đó: Có 119.079 hồ sơ trực tiếp và 25.101 hồ sơ trực tuyến, đạt 17,41%. 
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soát, công khai 1.417 thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp 839 dịch vụ công 
trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/7/2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp và sử dụng 

dịch vụ thanh toán điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh, hoàn thành triển khai 
việc tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử VNPT Pay trên Cổng dịch vụ công tỉnh 

để cá nhân, tổ chức nộp phí, lệ phí thực thực hiện thủ tục hành chính; tiếp tục 
thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các 

trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.  

b) Kết nối, chia sẽ dữ liệu: Xây dựng 09 hệ thống nền tảng tích hợp, chia 

sẽ dữ liệu kết nối qua LGSP của tỉnh(8). Xây dựng nền tảng kho dữ liệu và kho 
dữ liệu dùng chung(9) chia sẻ cho tất cả các hệ thống thông tin có liên quan qua 

LGSP.  

c) Thanh toán không dùng tiền mặt: Đẩy mạnh việc thanh toán không 
dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30/10/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

đã chi trả không dùng tiền mặt với số tiền 844.581 triệu đồng, chiếm 86,86% 
trên tổng số chi (vượt chỉ tiêu 16,86%); Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện thu 

124.546/179.788 khách hàng (chiếm 99,8%), tổng doanh thu 199,49 tỷ đồng 
(chiếm 99,82%); Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thu từ 193 cơ quan, 

tổ chức được 1.291 triệu đồng. 

5. Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa 
phương và kiểm tra, giám sát 

- Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính đã kiểm soát chất lượng được 
1.350 thủ tục; qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 38 quyết định 

công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh; 
trong đó, công bố mới 461 thủ tục, bãi bỏ 123 thủ tục, quy trình nội bộ  766 thủ 

tục. Tổng số thủ tục hành chính là 1.832 thủ tục (mức độ toàn trình: 474 thủ tục, 
mức độ một phần: 696 thủ tục, còn lại: 662 thủ tục). Tiếp nhận và xử lý 18 phản 

ánh, kiến nghị trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; công khai 18 phản 
ánh, kiến nghị theo quy định. 

- Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh triển khai cho tất cả các cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp (18 cấp tỉnh, 09 cấp huyện, 106 cấp xã) phục vụ cung 

                                        
(8) Gồm: (i) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); (ii) Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam); (iii) Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường); (iv) Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); (v) Hệ thống cấp phiếu lý lịch 

tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp); (vi) Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp); (vii) Hệ 

thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính); (viii) Hệ thống thông tin quản lý danh mục 

điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và 

Truyền thông); (ix) Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hiện, đang thực hiện 

kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư (Bộ Công an). 
(9) Bao gồm các loại dữ liệu: Người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, danh mục dùng chung, hồ sơ, cán bộ, 

công chức, viên chức, thông tin và truyền thông,... 
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cấp thông tin về thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
toàn trình, một phần; áp dụng tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ hành chính theo 

quy trình một cửa. Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống 

giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực được thực hiện từ ngày 01/8/2022 
theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kết 

quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND 
ngày 07/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu 
trữ, giám định y khoa thuộc phạm vi, quản lý nhà nước của tỉnh; rà soát 11 thủ 

tục hành chính ở các lĩnh vực nội vụ, y tế; đề xuất phương án đơn giản hóa, giữ 
nguyên: 01 thủ tục; bãi bỏ: 06 thủ tục; sửa đổi, bổ sung: 04 thủ tục; rút ngắn thời 

gian thực hiện trung bình của 01 thủ tục với tỷ lệ cắt giảm chi phí 19,4%, tiết 
kiệm được 14,833 triệu đồng/năm. 

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 
01/8/2022. Trên cơ sở Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung 
cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 phê duyệt danh mục 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia năm 2022 là 522 dịch vụ công. Hiện nay, số thủ tục hành chính 
của tỉnh được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.470 thủ tục và 129 

quyết định công bố thủ tục hành chính; tích hợp 836 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

6. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc 
đối với các chỉ tiêu phát triển bền vững 

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn, định 

hướng cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông phổ biến, tuyên truyền 
Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 
của tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Quyết định số 605/QĐ-BTTTT 
ngày 31/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy 

phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ 
quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.  

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, xác định danh sách hộ 

nghèo thật sự khó khăn về nhà ở, tổng hợp, đề xuất nội dung hỗ trợ theo chỉ đạo 
của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội kết quả rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí huyện nghèo, tiêu chí 
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xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 
theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng 
nhận hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025; phối hợp với Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị 

quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

7. Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh 

doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19  

a) Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid -19, thiên tai, biến đổi khí hậu: 

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 theo Nghị định số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ủy ban nhân dân tỉnh cụ 
thể tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/3/2022) với kết quả như sau: Cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 1.810 khách hàng với tổng 
giá trị nợ được cơ cấu là 317 tỷ đồng (cơ cấu nợ gốc 276 tỷ đồng, cơ cấu lãi 41 

tỷ đồng); miễn, giảm lãi cho 689 khách hàng với tổng giá trị nợ được miễn, giảm 
là 58 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân 

sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính 
phủ, đã hỗ trợ cho 03 khách hàng(10) trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo 

và dịch vụ lưu trú, ăn uống, dư nợ được hỗ trợ lãi suất 1,65 tỷ đồng. 

- Triển khai chương trình cho doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc, 

trả lương phục hồi sản xuất, đã giải ngân 12 tỷ đồng cho 09 doanh nghiệp để trả 
lương cho 3.081 lượt lao động (Chương trình này đã kết thúc giải ngân từ ngày 

31/3/2022, dư nợ hiện nay là 0,14 tỷ đồng). 

- Triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán (trong đó 
miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trên mobile banking, internet banking,…) 

nhằm phục vụ tốt nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân, doanh 
nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. 

b) Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa 
ngân hàng với doanh nghiệp, người dân: 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục theo dõi, thực hiện các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn như: Đổi 

mới, cải cách thủ tục cấp tín dụng và dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa quy trình, 
thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn 

vay và phù hợp với quy định của pháp luật; công bố công khai các thông tin về 
hồ sơ tín dụng, dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; đa dạng các chương trình, sản 

phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực hơn với các đối tượng, ngành kinh tế, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như mobile banking, internet banking, ứng 

                                        
(10) Trong đó: 01 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh.  
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dụng điện thoại thông minh,... Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh tổ chức 
Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trong quá trình tiếp cận chính 
sách, vốn. 

- Về chương trình bình ổn thị trường: Đã giải ngân cho 16 doanh nghiệp 
với số tiền 1.072,21 tỷ đồng. 

8. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

Tổ chức 01 hội nghị triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2022, 

với 39 đại biểu tham dự; 01 lớp đào tạo, tập huấn, bồi thường kiến thức về năng 
suất và chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2022, với 39 đại biểu 

tham dự; thực hiện giảng dạy chương trình sinh hoạt ngoại khóa khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo cho học sinh từ khối 7 đến khối 12; tổ chức tập huấn về khởi 
nghiệp năm 2022 -2023 cho 197 giáo viên, 154 cán bộ quản lý các trường trung 

học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Xây 
dựng Nhà không gian sáng chế (Makerspace), với tổng diện tích 400m2 nhằm 

tạo không gian nghiên cứu, học hỏi cho các giảng viên, sinh viên thúc đẩy ý 
tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-

HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách 
hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, với số tiền 182 triệu đồng. 

9. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách 

trong nước về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
tỉnh Trà Vinh 

a) Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 
Trà Vinh:  

- Đã thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, 

thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021 và tổ chức công bố kết quả đánh giá 
vào tháng 6/2022. Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2021, tỉnh Trà Vinh hạng 51/63 tỉnh, thành cả nước, với tổng số điểm 
đạt được 62,03 điểm, giảm 0,41 điểm và giảm 03 hạng trên bảng xếp hạng PCI 

so với năm 2020, thuộc nhóm điều hành “trung bình”. Chỉ số SIPAS năm 2021 
của tỉnh đạt tỷ lệ 87,43% thấp hơn 2,28% so với năm 2020 (năm 2020 đạt 

89,71%) đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ hạng 52/63 tỉnh, thành phố, 
đứng thứ 10/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với tổng số 84,86 điểm cao hơn 

2,9 điểm so với năm 2020 (81,96 điểm). Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/7/2022 về việc khắc phục những hạn chế, yếu 

kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong đó, giao 
nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục chỉ số thành phần 

do đơn vị mình chủ trì và tập trung triển khai các giải pháp thực hiện, phấn đấu 
chỉ số PCI năm 2022 đạt thứ hạng 48 trở lên.  
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- Về tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ: 
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 09 huyện, thị xã, thành phố; tổ 

chức 53 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

b) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác liên kết vùng:  

- Về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Hồ Chí Minh: Chỉ đạo Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nội dung tổ chức “Hội nghị 

sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 
Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”, dự kiến tổ 

chức trong tháng 12/2022. Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển với Thành 
ủy Hà Nội(11) và các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các 

tỉnh, thành trong nước, nhất là tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững 
tiểu vùng Duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long (gồm 04 tỉnh Tiền 
Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long)(12). 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại thành 

phố Cần Thơ và các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh,… chỉ đạo thực 
hiện xây dựng 03 cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Những mặt đạt được 

- Các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản, 

tập trung thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của cơ quan, đơn vị phụ trách. 

- Thực hiện việc đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với 
Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với tất cả các thủ tục 
hành chính; kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của 

các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc nộp hồ sơ và 

nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh tình trạng nhũng nhiễu, 
quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, 

minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn 
và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý 

hồ sơ thủ tục hành chính,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

công khai rộng rãi các thủ tục hành chính lên các hệ thống Cổng thông tin từ địa 

                                        
(11) Với 08 nội dung, lĩnh vực hợp tác. 
(12) Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía Đông 

đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2021. 
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phương đến Trung ương; nhiều thủ tục thủ tục hành chính đã được cắt giảm đến 
½ thời gian giải quyết. 

- Việc triển khai liên thông thuế điện tử góp phần tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu đất đai, dữ liệu đất đai, dữ liệu của ngành 

thuế, giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, rút ngắn thời gian giải quyết, 
nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm 

các chi phi phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính, triển khai thành công 
thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Phân cấp trách nhiệm quản lý về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được 
thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập kinh tế thế giới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường ý 

thức tuân thủ pháp luật của người dân về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa 
bàn tỉnh.  

2. Tồn tại, hạn chế  

- Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp trong những tháng 
đầu năm năm 2022 nên nhiều hoạt động bị gián đoạn, chậm triển khai.  

- Người dân thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn hạn chế, một phần do 
chưa quen việc thanh toán qua ví điện tử và phải đến trực tiếp ngân hàng để ký 

giấy ủy thác thanh toán qua tài khoản thẻ; một số người dân ở vùng sâu vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc rất khó khăn trong việc tiếp cận việc thanh toán online. 

- Liên thông thuế điện tử với cơ quan Thuế đôi lúc bị gián đoạn, nhiều 
trường hợp phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển sang cơ quan thuế nhưng 

phía cơ quan thuế không nhận được và ngược lại. 

 - Tình hình vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vẫn còn, 

nhiều chủng loại hàng hóa khó kiểm tra, kiểm soát triệt để đã làm ảnh hưởng tới 
quyền và lợi ích người tiêu dùng, tạo ra môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh; 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng chưa thật sự quan tâm và hiểu 

biết sâu các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nên 
dẫn đến kinh doanh và sử dụng hàng hóa kém chất lượng vẫn còn xảy ra.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý đăng ký 

thành lập doanh nghiệp, đăng ký đất đai, nhất là các cơ quan quản lý danh mục 
ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; thực hiện niêm yết, hướng dẫn, giải 

quyết nhanh chống các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp sớm gia nhập thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với 

ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, đăng ký đất đai.  

2. Tiếp tục tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa 
phương và kiểm tra, giám sát. 
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3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ 

với thực hiện cải cách hành chính.  

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối 

với các chỉ tiêu phát triển bền vững. Triển khai kịp thời hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của 

dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh triển khai chương trình, dự án phục hồi kinh tế 
hậu Covid-19 và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2022-2025.  

5. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy nhanh triển khai các hoạt động thực hiện Đề 
án hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2023.  

6. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách về 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh trong 
năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét./. 

 

         
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- CT và các PCT. UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- BLĐ VP.UBND tỉnh; 
- Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT.       

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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