
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 

 
Số:         /SYT-TCCBHC 
V/v tăng cường thực hiện 

 công tác cải cách hành chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày     tháng 6 năm 2021 
 

Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản 

giấy; 

Căn cứ Công văn số 06/UBND-NC ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác 

cải cách hành chính năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 102/UBND-THNV ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 10883/BC-VPCP ngày 

26/12/2020; 

Căn cứ Công văn số 1132/UBND-THNV ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 24/3/2021 của Văn Phòng Chính 

phủ; 

Sở Y tế đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Về xây dựng Chính phủ điện tử 

- Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử 

lý văn bản trong hệ thống Quản lý văn bản của tỉnh; gương mẫu xử lý hồ sơ công 

việc, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường 

mạng (trừ văn bản, hồ sơ mật) đảm bảo hiệu quả, nhất là trong tình hình dịch bệnh 

CoVID-19 bùng phát, hạn chế gửi, nhận văn bản giấy. 

-  Văn bản điện tử gửi, nhận, xử lý trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành 

của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia phải đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản hướng dẫn có liên 

quan. 

- Tăng cường đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt nhất là đối với 

các cơ sở khám, chữa bệnh, các đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Dịch vụ công 

tỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020. 

- Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

ngày 24/11/2019 về chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 



 

nước để góp phần vào việc đổi mới phương thức, lề lối làm việc, giảm giấy tờ 

hành chính, cắt giảm các chi phí, nhân lực cho cơ quan hành chính nhà nước, tạo 

môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả.      

 2. Về cải cách thủ tục hành chính 

- Đẩy mạng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng tỷ lệ 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, cung cấp lên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc ký số trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, 

ký số kết quả giải quyết TTHC và công nhận kết quả giải quyết TTHC được ký số, 

tạo điều kiện thực hiện liên thông TTHC và giao dịch thương mại có sử dụng kết 

quả giải quyết TTHC. 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và các Nghị quyết số 

02/NQ-CP để cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh gia đoạn 2020-2025; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản 

hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây 

khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm công chức, viên 

chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và phát huy hiệu quả kênh tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị  

triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở để được chỉ đạo kịp 

thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; TCCBHC. 
 

 

 
  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Kiên Sóc Kha 
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