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Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 6874/VPUBND-TH ngày 01 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân theo 

đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và sau khi nghiên cứu 

Thông báo số 98/TB-MTTQ ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ có ý kiến phản hồi như sau: 

Đối với công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã và đang tiếp tục phối 

hợp với các ngành, các cấp triển khai các Dự án, Đề án của Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch giai đoạn 2022 – 

2025, với mục tiêu cải cách hành chính ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại 

lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để chủ động 

triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Sở Nội vụ cũng 

đã chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An 

Giang năm 2023 với nhiều công việc trọng tâm, chú trọng nâng cao sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước ở địa phương. Dự thảo kế hoạch đang gửi lấy ý kiến đóng góp của các 

ngành, các địa phương, dự kiến sẽ hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành trong tháng 12/2022. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng sẽ phối hợp với các 

ngành, các cấp kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 để kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Sở Nội vụ thông tin đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh được biết và tổng hợp theo quy định./. 
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