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Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 

cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo kết 
quả thực hiện năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường 

a) Về công tác cải cách hành chính: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục 

hành chính để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian đi lại nhiều 
lần, gây phiền hà đối với các doanh nghiệp góp phần tạo được lòng tin của các 

doanh nghiệp khi đến quan hệ giao dịch hành chính. Số thủ tục hành chính được 
công khai, niêm yết(1) đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các 

cổng/trang thông tin điện tử. Chủ động xử lý để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục 
hành chính, cụ thể như:  

+ Lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp: Thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính được rút ngắn hơn 50% so với quy định; đối với hồ sơ đăng ký thành 

lập doanh nghiệp mới là 0,5 ngày và thay đổi là 0,44 ngày (thời gian theo quy 
định là 03 ngày) và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thực hiện trong 
ngày.  

+ Lĩnh vực y tế: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn ½ 
thời gian so với quy định đối với 156/162 thủ tục (đạt 96,9%). 

+ Lĩnh vực điện: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc (giải 
quyết tiếp cận điện năng đối với 249 công trình, đóng điện 247 công trình), thời 

gian giải quyết cấp điện trung bình 1,99 ngày/01 công trình (giảm 0,42/01 công 
trình) so với kế hoạch. 

                                        
(1) Lĩnh vực tài nguyên, môi trường  có 94 TTHC (trong đó, cấp tỉnh có 76 TTHC, cấp huyện có 15 TTHC, cấp xã 

có 03 TTHC); lĩnh vực đầu tư có 88 TTHC (trong đó, thành lập và phát triển doanh nghiệp có 51 TTHC, thành 

lập liên hiệp HTX có 15 TTHC, đầu tư tại Việt Nam có 22 TTHC); lĩnh vực y tế có 162 TTHC (trong đó, có 

156/162 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế). 
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b) Về công khai minh bạch các thủ tục hành chính về điều kiện kinh 

doanh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình, chính sách hỗ trợ 

cho doanh nghiệp và tiếp nhận các thông tin hỗ trợ của doanh nghiệp; thành lập 
Cổng thông tin doanh nghiệp để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, hợp tác xã và là nơi kết nối hợp tác, quảng bá miễn phí các sản 
phẩm tới khách hàng, đối tác. 

- Thực hiện 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, theo đó 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 với 522 dịch vụ. Số thủ tục hành chính được công khai 
trên cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.470 thủ tục hành chính 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. 

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, từng 
bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các thủ tục hành 

chính được công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời tránh tình trạng tùy tiện để cán 
bộ, công chức yêu cầu đặt thêm thủ tục ngoài quy định gây nhũng nhiễu, phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh được vận hành thông suốt tạo điều kiện thuận lợi để 

khai thác các thủ tục hành chính được dễ dàng; người dân, doanh nghiệp dễ 
dàng lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành 

chính nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại; cơ quan nhà nước thuận 
tiện trong việc quản lý, kiểm tra, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ cho người dân 
và doanh nghiệp. 

2. Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh 

a) Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm đã phân bổ nguồn vốn để thực hiện, với số 

tiền 409 triệu đồng(2), đến nay đã giải ngân được 99 triệu đồng. 

b) Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh 

nghiệp; tăng cường kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả 
các nguồn vốn vay ngân hàng, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh 

doanh, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa ngân hàng với người dân 
và doanh nghiệp, kết quả như sau: 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các 
tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và 

                                        
(2) Trong đó: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, với số tiền 225 triệu đồng, Sở Khoa học và Công nghệ, với 

số tiền 184 triệu đồng để thực hiện.  
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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 đảm bảo 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 như 
Internet Banking, Mobile Banking,... để hạn chế giao dịch trực tiếp, tạo điều 

kiện tăng cường tiếp cận tín dụng cho khách hàng. 

- Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp: 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 cho vay bình ổn thị trường: Đã giải ngân cho 16 doanh 
nghiệp với số tiền 1.072,21 tỷ đồng(3). 

- Về công tác phát triển thanh toán không dùng tiền mặt: Đẩy mạnh phát 
triển thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng các phương tiện 

thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ, tính đến ngày 31/10/2022, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả các dịch vụ qua phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt với số tiền 844,581 tỷ đồng, chiếm 86,86% trên tổng số 
chi, vượt chỉ tiêu 16,86%; Công ty Điện lực Trà Vinh thu tiền qua hệ thống ngân 

hàng/tổ chức trung gian thanh toán được 124.546/179.788 hóa đơn, chiếm tỷ lệ 
99,8%/tổng hóa đơn phát hành, doanh thu 199,49 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

99,82%/tổng doanh thu; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thu tiền nước 
được 5.308 lượt giao dịch, đạt 11%; Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà 

Vinh thực hiện thu từ 193 cơ quan, đơn vị, với số tiền 1,291 tỷ đồng. 

3. Về phí, lệ phí  

Thực hiện Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ 

quy định về lệ phí trước bạ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
19/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà trên địa bàn tỉnh để áp dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản 
thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ đối với nhà theo quy định. Bên cạnh đó, đã 

chỉ đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan rà soát các khoản phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền của tỉnh đã ban hành, nếu chưa phù hợp thì tham mưu đề xuất điều 

chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, qua rà soát không có phát sinh 
vướng mắc. 

4. Về chi phí không chính thức 

a) Công khai minh bạch thủ tục hành chính về điều kiện kinh doanh trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử: 

                                        
(3) Theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh cung cấp 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, hệ thống đã tiếp nhận 258.778 hồ sơ(4), trong đó, dịch vụ 

công mức độ 3 tiếp nhận 93.666 hồ sơ(5), dịch vụ công mức độ 4 tiếp nhận 
144.180 hồ sơ(6), đã giải quyết 76.213 hồ sơ, đạt 85,7%; rà soát công khai 1.471 

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.  

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính; niêm yết, công 

khai tại các Trung tâm hành chính công và tại cơ quan theo quy định nhằm tạo 
điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin của cơ quan 

nhà nước. 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 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. 

b) Về tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất các 
biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có hành vi nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ: 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công 

vụ. Trong năm, đã 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, qua kiểm tra cho thấy đa số 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm với công việc và thực hiện đúng 

                                        
(4) Trong đó: Có 222.422 hồ sơ trực tiếp và 36.356 hồ sơ trực tuyến. 
(5) Trong đó: Có 82.411 hồ sơ trực tiếp và 11.255 hồ sơ trực tuyến, đạt 12,02 %. 
(6) Trong đó: Có 119.079 hồ sơ trực tiếp và 25.101 hồ sơ trực tuyến, đạt 17,41%. 
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chức trách của người đứng đầu; tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của 

cấp trên, quy định về trách nhiệm công vụ; niêm yết các loại văn bản quy định 
về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở,… 

c) Việc giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của doanh 
nghiệp, của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư 

tồn đọng kéo dài. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có kế hoạch năm, hàng 
tháng đều sắp xếp lịch để tiếp công dân theo quy định, giải quyết vụ việc khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 

Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của doanh 

nghiệp, của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong năm, đã tiếp 
nhận và xử lý 71 đơn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, số đơn đủ điều 

kiện xử lý là 56 đơn (trong đó, 54 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả đã giải quyết 52 đơn, đang thẩm tra, xác minh 02 
đơn, đạt 96,29%; 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng ngành, kết 

quả đã giải quyết 02 đơn, đạt 100%). 

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo 
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice): Triển khai đến 577 cơ 
quan (139 đơn vị cấp tỉnh, 332 đơn vị cấp huyện, 106 đơn vị cấp xã) với 7.334 

người dùng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc nội bộ và hỗ 
trợ nghiệp vụ, công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

03/5/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; hiện tại đã tích hợp giải pháp ký 
số. Trong năm, thực hiện gửi và nhận 217.199 văn bản điện tử phát hành trên hệ 

thống, có 175.293 văn bản được ký số (chiếm tỷ lệ 80,71%), tăng 2,17% so với 
năm 2021. 

- Chứng thư số chuyên dùng: Trong năm, đã cấp mới 401 chứng thư số, 

thu hồi 116 chứng thư số. Nâng tổng số đến nay có 2.597 chứng thư số đang 
hoạt động; trong đó, có 490 chứng thư số tổ chức, 2.107 chứng thư số cá nhân 

(2.033 US, 74 SIM PKI) ký số văn bản, hồ sơ điện tử. 

- Phần mềm ISO điện tử (http://iso.travinh.gov.vn) kết nối liên thông với 

hệ thống một cửa điện tử, áp dụng tại 18 cơ quan cấp tỉnh, 09 cấp huyện, 106 
cấp xã phục vụ công tác quản lý áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Hệ thống kết 

nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đồng bộ trạng thái tiếp nhận, xử lý, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình: Đã đáp ứng 120 điểm cầu họp (05 điểm 
cầu cấp tỉnh, 09 điểm cầu cấp huyện và 106 điểm cầu cấp xã); tổ chức 121 cuộc 

họp với 5.269 điểm cầu (phục vụ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của địa phương, 
giữa địa phương và Trung ương); 70 cuộc với 1.105 điểm cầu qua hệ thống họp 

trực tuyến (Jitsi).  

http://iso.travinh.gov.vn/
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đ) Thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 
nghiệp:  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh 
tra các sở, ngành tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 về quy chế 
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước 

đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Trong năm, đã xử lý chồng chéo 01 
cuộc thanh tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra 61 cuộc, tại 80 doanh nghiệp, phát 

hiện 17 doanh nghiệp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 343,5 
triệu đồng.  

e) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh: Phối hợp với các sở, ngành tỉnh 
có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tỉnh với doanh nghiệp, có 60 doanh nghiệp tham dự; tổ chức 

thực hiện phát 250 phiếu khảo sát doanh nghiệp về nâng cao nguồn nhân lực về 
văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và nhu cầu đối với chính 

quyền của doanh nghiệp năm 2022; tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh 
nghiệp, có 50 doanh nghiệp tham dự. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

a) Công tác chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-
CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ được các cấp, các ngành và địa phương triển 

khai đồng bộ và thực hiện quyết liệt.  

b) Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được triển khai mạnh mẽ 

với thời gian giải quyết luôn được cắt giảm từ ½ so với quy định, đã tiết kiệm 
được chi phí, thời gian đi lại cho các tổ chức, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính đã phát huy được hiệu quả, 

tác dụng mạnh mẽ đến việc cải cách hành chính.  

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, phục 

vụ tốt người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Khó khăn 

Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa đảm bảo trong 

khi nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đến nay chưa được phân bổ. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 
09/01/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Kế hoạch số 

168-KH/TU ngày 27/4/2020 của Tỉnh ủy Trà Vinh về nâng cao thứ hạng các chỉ 
số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự phục vụ 
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hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng chính quyền điện tử. 

2. Thực hiện quy định pháp luật về chi phí gia nhập thị trường 

a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết thủ 
tục hành chính; nâng cao số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở 

mức độ 3, 4. Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 
cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

b) Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện chức năng các hệ thống thông tin đã 

được đầu tư đáp ứng yêu cầu giải quyết chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là Cổng  
dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ cơ quan, đơn vị thực thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ; hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công tỉnh; tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định; đảm bảo tiến độ kết 
nối, tích hợp các nền tảng số quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

3. Thực hiện các hỗ trợ, cắt giảm chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; kết 
nối doanh nghiệp với các nguồn quỹ hỗ trợ theo các chương trình/dự án của 

Trung ương và Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối ngân 
hàng - doanh nghiệp; tăng cường kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp 
cận các nguồn vốn vay ngân hàng giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, 

kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 
cường ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công 

nghệ trong hoạt động thanh toán để giảm chi phí phát sinh. 

4. Về phí và lệ phí 

Tiếp tục rà soát các quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành 
của tỉnh. 

5. Về chi phí không chính thức 

a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên 

môn, nghiệp vụ; tổ chức sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hệ thống thông tin 
dùng chung như hệ thống iOffice, iGate, ISO điện tử, chứng thư số chuyên 

dùng, mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

b) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về quản lý, vận hành, 

sử dụng các hệ thống thông tin như quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch vụ 
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công, gửi nhận văn bản điện tử, phần mềm ISO,... hoàn thiện, nâng cao chất 

lượng hoạt động của Cổng dịch vụ công tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ các tiện ích 
và dịch vụ hỗ trợ trực tuyến. 

c) Vận hành, phát triển kho dữ liệu dùng chung của tỉnh kết nối, tích hợp 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng chuyên môn, 

nghiệp vụ; xây dựng và phát triển các công cụ khai thác kho dữ liệu dùng chung 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp , hoạt động quản lý, 

phân tích, dự báo của cơ quan nhà nước, giao tiếp trực tuyến giữa người dân, 
doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

d) Tăng cường kiểm tra công vụ, công tác cải cách hành chính nhằm kịp 
thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị có hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ. 

đ) Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm 
nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường 
vai trò của các cơ quan báo chí trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; 

tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; công tác đảm bảo an 
toàn thông tin. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 
tổng hợp./. 

 

        

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- CT và các PCT. UBND tỉnh; 
- BLĐ VP.UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lưu: VT, KT.       

KT. CHỦ TỊCH 
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