
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH TRÀ VINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-THNV                             Trà Vinh, ngày        tháng  6 năm 2022 
           V/v triển khai thực hiện Quyết định 
            số  766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022  

                của Thủ tướng Chính phủ 
 

  

                          Kính gửi:  

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

         - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; 

         - Giám đốc Công an tỉnh; 

         - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

         - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời 

gian thực trên môi trường điện tử (đính kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Quyết định này.  

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết 

định số 766/QĐ-TTg. 

 Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh để có sự chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- LĐVP UBND tỉnh; 
- TT: PVHCC, THCB (t/h); 
- Lưu: VT, THNV.  

                     
                 KT. CHỦ TỊCH 
                 PHÓ CHỦ TỊCH 

                       
 

 
 

 
 

                   Nguyễn Quỳnh Thiện 
                         
 

 
  

 


		2022-06-28T08:57:10+0700


		2022-06-28T11:02:55+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-28T13:35:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-28T13:35:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-28T13:36:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




