
UBND HUYỆN TRÀ CÚ 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND  

 

Số:         /VP-KSTT 

V/v gửi hướng dẫn rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính nội bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 11 năm 2022  

 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị thị trấn. 
   

Căn cứ Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn, triển khai Kế hoạch rà soát, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước, giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022-2025 trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm); 

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi hướng dẫn rà soát đến Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứu, để có bước chuẩn bị trong thời gian Văn phòng HĐND và UBND 
huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022-
2025 trên địa bàn huyện.  

Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà 
soát, thống kê, hoàn thành các biểu mẫu theo Công văn số 6828/VPCP-KSTT gửi 
về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/12/2022, để tổng hợp gửi 

Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo theo quy định./.                                                           

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Trần Kim Hiếu 
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