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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2021
1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành:
Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh một
số nội dung trọng tâm như sau:
1.1. Lĩnh vực tổng hợp - văn xã
- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và tham mưu Lãnh đạo UBND
Tỉnh giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, tiến độ triển khai 180 nhiệm vụ chủ yếu
năm 2021; tổ chức họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 4 (trực tuyến) với chuyên
đề “Đánh giá và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trên địa bàn Tỉnh; tham
mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo, điều hành trong tình
hình mới, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tạo môi trường an toàn, an
ninh trong những tháng đầu năm.
- Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch phát triển du lịch năm 2021; xây dựng Đề án Chuyển
đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế
hoạch Chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2021 - 2025; Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn Tỉnh tại các huyện, thành phố.
- Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ
Tỉnh về “Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động,
sáng tạo”.
1.2. Lĩnh vực kinh tế
- Tham mưu ban hành Kế hoạch Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất
lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 -2025; tổ chức Lễ
phát động trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021; Đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021;
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021;
Phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn
gốc, mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; triển
khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tổ
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chức khai trương Trung tâm Giới thiệu Ẩm thực, Đặc sản, Du lịch Đồng Tháp
và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về phát
triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp; thực hiện hoạt động Hội nhập quốc tế năm 2021.
- Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (22
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gồm các xã: xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân
Hồng); các xã: Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B và Thường Lạc
(huyện Hồng Ngự); các xã: Phú Thọ và Tân Công Sính (huyện Tam Nông); các
xã: Tân Huề, Tân Hòa và Tân Quới (huyện Thanh Bình); các xã: Ba Sao,
Phương Thịnh và Phương Trà (huyện Cao Lãnh); các xã Long Hưng A, Mỹ An
Hưng A, Bình Thạnh Trung và Hội An Đông (huyện Lấp Vò); các xã: Long
Hậu, Tân Hòa và Phong Hòa (huyện Lai Vung); các xã: Hòa Tân và Tân Bình
(huyện Châu Thành); Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh: Phê duyệt kết quả giao trực tiếp tổ chức chủ trì Dự
án Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Khô Phú Thọ”; công nhận kết
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chuyển giao sản
phẩm khoa học để ứng dụng “Xây dựng mô hình sản xuất, sơ chế gắn với tiêu
thụ đạt hiệu quả kinh tế cao đối với cây rau tại xã Long Thuận, huyện Hồng
Ngự, tỉnh Đồng Tháp”; cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt
các báo cáo đánh giá môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chuyển
mục đích sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh; Ban hành đơn giá quan trắc môi trường
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐUBND-HC ngày 02/6/2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt mức
chi phí đào tạo nghề nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày
28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (lần 4); Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp; quy định giá lúa (thóc) thu thuế
sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nợ thuế
đất ở; phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
giai đoạn 2021 - 2025...
1.3. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng
- Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm
2021; tham gia Đề án Xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn
giai đoạn 2021-2025 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; báo cáo tình hình thực
hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; thống nhất
chủ trương đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tràm Chim – Láng
Sen; cử đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban chỉ đạo dự án
VnSAT; đăng ký danh mục vốn đề nghị hỗ trợ từ nguồn đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; đề
nghị hỗ trợ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 thực hiện dự
án Khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền trên địa bàn xã Tịnh Thới, thành phố
Cao Lãnh; khảo sát lắp đặt cột đo gió, đề xuất lập dự án nhà máy điện gió của
Công ty JR Energy (Asia) Limited; báo cáo rà soát kế hoạch đầu tư công trung
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hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngân sách Trung ương) của tỉnh Đồng Tháp; tạm
dừng giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 của dự án Nhà
trưng bày Xứ ủy Nam bộ và văn hóa Óc Eo tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò
Tháp; lắp đặt biển báo, thả phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công
trình kè sông Tiền; chủ trương lập quy hoạch chung khu vực đô thị Lấp Vò;
cung cấp thông tin phục vụ tổng kết thi hành Luật Điện lực (sửa đổi, bổ sung
năm 2012, 2018).
- Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án Chuyển đổi
nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp.
- Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa
bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020; Tổng kết thi hành Luật hóa chất; tình hình
thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và tình hình triển
khai Luật Quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1.4. Lĩnh vực nội chính, giải quyết khiếu nại, tiếp công dân, phòng
chống tham nhũng
- Tiếp nhận và xử lý 74 đơn gửi khiếu nại qua đường bưu điện; tiếp dân
thường xuyên 30 lượt và 01 trường hợp khiếu nại đông người.
- Ban hành hơn 367 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và
liên quan đến công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo,
công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; thi hành án hành chính và thực
hiện luật tố tụng hành chính; 05 Quyết định xử phạt, tịch thu tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính; 27 Quyết định lĩnh vực nội vụ.
- Kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong
lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn
trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025; triển khai
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm
2012; triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm
2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp; Tổ chức hoạt động giao lưu chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay
(Lào) và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Campuchia) năm 2021.
- Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức theo Quyết định số 163/QĐ-TTg; thống kê danh sách và
biên chế, kinh phí giao cho hội có tính chất đặc thù; báo cáo số lượng công chức
trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021; báo cáo kết quả Nghị định số
55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
1.5. Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công
- Triển khai thực hiện các mô hình cải cách hành chính trên địa bàn
Tỉnh; chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ
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số: PCI, PAPI, PAR tỉnh Đồng Tháp năm 2020; chỉ đạo việc tích hợp dịch vụ
thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ
gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cử đầu mối phối hợp triển
khai thực hiện Đề án 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết TTHC; chỉ đạo phối hợp khảo sát nhu cầu và khả năng cung
ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính
công ích.
- Hướng dẫn rà soát danh mục TTHC đã được công bố, công khai trên
Cổng Dịch vụ công Tỉnh; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế
hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều
kiện lên trực tuyến mức độ 4; đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cập nhật Quyết
định công bố bộ TTHC; đề nghị UBND cấp huyện tạo thuận lợi khi tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân;
thông báo lịch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Lấp Vò;
thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ Văn phòng UBND
Tỉnh năm 2021.
- Đăng các tin tức, bài viết có liên quan lên Trang Thông tin điện tử,
Fanfage Facebook của Trung tâm và các kênh 1022; hỗ trợ điện thoại viên và trao
đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xử lý các phản ánh, kiến
nghị… Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận trên 6.500
hồ sơ TTHC, tổng số hồ sơ đến đã được giải quyết đúng và trước hạn trên 4.600 hồ
sơ, hiện còn gần 1.900 hồ sơ chưa đến hạn đang được xem xét, giải quyết; Tổng đài
Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp đã tiếp nhận 564 phản ánh kiến nghị, hỏi
đáp thông tin của tổ chức công dân và đã xử lý 515 phản ánh kiến nghị, đạt tỷ lệ
91,31%.
2. Lĩnh vực hành chính, quản trị và truyền thông
2.1. Hành chính – tổ chức
- Thực hiện tiếp nhận 2.563 văn bản đến của các cơ quan, đơn vị, địa
phương và ban hành 1.322 văn bản đi đảm bảo theo quy định.
- Cử công chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; kết
quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; cung cấp thông tin
người làm công tác văn thư, lưu trữ; đăng ký danh sách cán bộ đi bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2021; lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức đối tượng 3, năm 2021 và đăng ký nhu cầu tham gia bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp; đề nghị thẩm định đối tượng tinh giản biên
chế đợt 4 năm 2021 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2022.
2.2. Quản trị - tài vụ
- Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân
Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh được kịp thời, chu đáo.
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- Lập chứng từ thanh toán chi phí hoạt động thường xuyên và thanh toán
kinh phí tạm ứng với Kho bạc Nhà nước theo quy định.
2.3. Truyền thông:
- Đăng tải hơn 150 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, chú
trọng hình thức đa phương tiện, nổi bật là:
+ Hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026…
+ Công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử; kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 và tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 trên địa bàn tỉnh.
+ Khai trương Trung tâm Giới thiệu Đồng Tháp và ĐBSCL tại Phú Quốc.
- Cập nhật kịp thời gần 1.100 văn bản chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân
dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
- Thông tin đăng tải trên mạng xã hội (Facebook) được độc giả quan tâm.
Trong tháng 5, có 298.000 người tiếp cận các bài viết, hơn 111.000 lượt tương
tác, gần 1.500 lượt thích Trang, trong đó: Tin tạm dừng một số dịch vụ không
thực sự cần thiết, lễ hội, sự kiện đông người từ 12 giờ ngày 04/5/2021 có
109.000 lượt tiếp cận, 16.000 lượt tương tác; các điểm cấp Căn cước công dân”
có 26.000 lượt tiếp cận, 2.000 lượt tương tác; Điều chỉnh thời gian kết thúc năm
học 2020 - 2021 đến hết ngày 15/5/2021 có 23.000 lượt tiếp cận, 2.400 lượt
tương tác; Khai trương Trung tâm Giới thiệu Đồng Tháp và ĐBSCL tại Phú
Quốc có 18.000 lượt tiếp cận, 800 lượt tương tác.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2021
1. Tham mưu tổ chức họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2021; theo
dõi giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; trình 06 dự
thảo Nghị quyết, Kết luận do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về đưa lao động đi
làm việc ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện định hướng phát triển KT-XH thành
phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, khu vực biên giới, kinh tế - xã hội thành phố
Hồng Ngự, xây dựng nền văn hóa và con người.
2. Tập trung xử lý các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân định kỳ,
đột xuất; họp giải quyết khiếu nại về đất đai, tranh chấp đất đai; đối thoại với
công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết lần 2 theo quy định và khi có
khiếu nại và tham gia tố tụng, xử lý đối với các hồ sơ khởi kiện Toà án nhân dân
đang thụ lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục theo dõi, phối hợp các sở,
ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân đã có chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ do Tổ công tác của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ phân công. Ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo
thẩm quyền; các Quyết định về việc bổ nhiệm, điều động, nghỉ hưu của các cán
bộ, công chức, viên chức.
3. Tham mưu, phối hợp với các sở, ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng quy
trình thực hiện các TTHC liên thông, rút ngắn trình tự, thời hạn thực hiện
TTHC; xây dựng video đồ họa hướng dẫn TTHC; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ
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công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực
hiện TTHC (bao gồm các Mô hình: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân,
Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến; Kết hợp thực hiện dịch vụ
công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích).
Thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022; Nhóm
Giúp việc Ban Điều hành xây dựng và triển khai Đề án thí điểm chuyển giao các
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; Tổ triển khai phần mềm Một cửa điện tử của
Tỉnh; thành viên Tổ Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021 trên địa bàn Tỉnh; thành viên Ban Bầu cử HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 –
2026; thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021
của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng
Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ
thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (phần báo cáo kiểm soát
TTHC); kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trên địa bàn Tỉnh.
4. Bảo đảm tốt việc xử lý văn bản đến và văn bản đi; công tác hậu cần
phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

5. Tham mưu phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng UBND
Tỉnh và công tác điều động bổ sung nhân sự tại cơ quan.
6. Tập trung tuyên truyền sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đồng Tháp; sự kiện
nổi bật, mô hình hay, chủ trương, chính sách mới của Tỉnh; các đột phá, chỉ tiêu,
mục tiêu, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần
thứ XI; Bảo đảm kỹ thuật phục vụ hội nghị trực tuyến, duy trì ứng dụng công
nghệ thông tin tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
7. Tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao trên
phần mềm giao việc của Chính phủ./.
Nơi nhận:
- CT, các Phó CT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HCQT (NX).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Công Minh

