UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ,
dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

UBND Tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí điểm chuyển
giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ
CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến 01 buổi, trong tuần cuối tháng 3/2019.
- Địa điểm: Điểm cầu Tỉnh tại Phòng họp Bông lúa, Văn phòng UBND
Tỉnh. Điểm cầu cấp huyện tại Trụ sở UBND cấp huyện.
2. Thành phần đại biểu tham dự
Chi tiết Phụ lục 1 đính kèm.
3. Chƣơng trình Hội nghị:
Chi tiết Phụ lục 2 đính kèm.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND Tỉnh
- Phòng Hành chính – Quản trị:
Xếp lịch họp của Lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND Tỉnh; phát hành
thư mời; in, sắp xếp bảng tên đại biểu; chuẩn bị phòng họp và trang trí lễ tân,
khánh tiết, hậu cần.
- Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công
(Nhóm Giúp việc Đề án):
Chủ trì phối hợp với Bưu điện Tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các tài
liệu phục vụ Hội nghị; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh khen thưởng đối với
tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai Đề án.
- Cổng Thông tin điện tử:
Chuẩn bị, đảm bảo kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến.
2. Các sở, ngành Tỉnh:
Tham dự Hội nghị và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tại Điểm cầu Tỉnh.

3. UBND cấp huyện
Tổ chức, tham dự Hội nghị theo thời gian, địa điểm, chương trình, mời thành
phần tham dự và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tại điểm cầu cấp huyện.
4. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
Tham dự và có hình thức thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời về
Hội nghị và mục đích, ý nghĩa và lợi ích mang lại của việc thực hiện Đề án.
5. Đề nghị Bƣu điện Tỉnh:
- Chuẩn bị nội dung báo cáo về sửa chữa Trụ sở Bưu điện Tỉnh để bố trí
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh.
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công và các
cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng
đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai Đề án.
- Báo cáo và mời Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tham dự theo Kế
hoạch.
Yêu cầu c c cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;
- 16 Sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh và các ngành:
Công an Tỉnh, Cục thuế Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Bảo
hiểm xã hội Tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Công chứng Số 1 – STP;
- TCT Bưu điện VN, Bưu điện tỉnh ĐT;
- Ban Điều hành Đề án và Nhóm Giúp việc;
- Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng
Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC (A).
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Phụ lục 1
THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ
Hội nghị trực tuyến Sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ
hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Dự kiến tổng số khoảng 241 đại biểu, gồm:
1. Điểm cầu Tỉnh (49 đại biểu)
- Đồng chủ trì Hội nghị:
+ Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương.
+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Phạm Anh Tuấn.
- Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (04 đại biểu).
- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND Tỉnh.
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành Tỉnh: 16 Sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế
Tỉnh, Công an Tỉnh, Cục thuế Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Bảo hiểm xã hội Tỉnh,
Kho Bạc Nhà nước Tỉnh, Phòng Công chứng số 1 – Sở Tư pháp (23 đại biểu).
- Đại diện Lãnh đạo Bưu điện Tỉnh.
- Nhóm Giúp việc Ban Điều hành Đề án (14 đại biểu).
- Đại diện Lãnh đạo và Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp,
Báo Đồng Tháp (04 đại biểu).
2. Điểm cầu cấp huyện (192 đại biểu)
- Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện (12 đại biểu)
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (12 đại biểu);
Phòng Nội vụ (12 đại biểu); UBND cấp xã (144 đại biểu).
- Đại diện Lãnh đạo Bưu điện cấp huyện (12 đại biểu).

Phụ lục 2
CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019
của UBND Tỉnh)
1. Từ 14 giờ đến 14 giờ 05 phút: Giới thiệu đại biểu và Chương trình hội nghị
(Văn phòng UBND Tỉnh).
2. Từ 14 giờ 05 phút đến 14 giờ 45 phút: Trình bày các nội dung:
- Báo cáo sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính
công trên địa bàn Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh).
- Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch
vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 3 (Văn phòng UBND Tỉnh).
- Nội dung sửa chữa Trụ sở Bưu điện Tỉnh để bố trí Trụ sở Trung tâm Kiểm
soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh (Bưu điện Tỉnh).
3. Từ 14 giờ 45 phút đến 15 giờ 00 phút: Gợi ý thảo luận của Chủ tịch UBND Tỉnh.
4. Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 15 phút: Giải lao.
5. Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 phút: Thảo luận và phát biểu (Tập trung
phát biểu về kiến nghị giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc
thực hiện Đề án trong thời gian tới; góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án giai
đoạn 3 và việc bố trí Trụ sở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính
công... Thời gian phát biểu không quá 05 phút/đại biểu).
Các đơn vị chuẩn bị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tam Nông, UBND huyện Lai
Vung, UBND các xã: Tân Phú Trung (huyện Châu Thành), Mỹ Tân (thành phố Cao Lãnh)...
6. Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 15 phút:
- Công bố Quyết định của UBND Tỉnh về khen thưởng đối với tập thể, cá
nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai Đề án (Sở Nội vụ).
- Công bố Quyết định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai Đề án (Bưu điện Tỉnh).
7. Từ 16 giờ 15 phút đến 16 giờ 30 phút: Phát biểu của đại diện Lãnh đạo
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
8. Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút: Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh.
9. Kết thúc Hội nghị.
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