
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /BC-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Trà Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số  

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Căn cứ Công văn số 2706/UBND-THNV ngày 15/7/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Đến ngày 29/7/2020, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã nhận được báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND huyện, thị xã, thành phố (Danh sách đính kèm);  

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 

2706/UBND-THNV, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch 

vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 

45/2016/QĐ-TTG  

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để 

triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Đồng thời, chỉ đạo các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp Bưu điện tỉnh triển 

khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Trà Vinh và Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện rà soát các TTHC 

thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban 

hành Quyết định Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, trên địa bàn 

tỉnh có tổng số 1.960 TTHC, trong đó có 1.566 TTHC được thực hiện việc tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/7/2017 về đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-
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2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/12/2017 về cải cách hành chính tỉnh 

Trà Vinh năm 2018.  

2. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1317/KH-STTTT 

ngày 13/10/2017 về việc thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn 

tỉnh; chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện thông tin tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên 

hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Bưu điện tỉnh thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg đến các tổ chức, người dân bằng nhiều hình thức như: Tổ chức 

phát tờ rơi giới thiệu dịch vụ tại điểm chi trả lương hưu, gói trợ cấp; tổ chức treo 

băng rol, postter tại các điểm phục vụ của Bưu điện, tại Bộ phận một cửa của 

UBND các cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tổ chức chương trình 

RoadShow giới thiệu, tuyên truyền dịch vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các đơn vị trực thuộc, Bưu điện tỉnh thường xuyên quán triệt đến 

lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Bưu điện về tầm quan trọng trong công tác 

CCHC của tỉnh, công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp về 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo chất 

lượng dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của nhân viên bưu điện đối với các sở, 

ban, ngành, UBND các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Từ khi triển khai đến nay có 18 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND huyện, 

thị xã, thành phố đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Trà 

Vinh để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công 

ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh lập danh mục các TTHC được thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trình UBND tỉnh phê duyệt; niêm yết 

công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, Trung tâm hành chính 

công cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị những TTHC được thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên rà soát, 

cập nhật danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để đề xuất cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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- Ngày 21/05/2018, Bưu điện tỉnh phối hợp cùng với Văn Phòng Đăng ký 

Đất đai tỉnh Trà Vinh ký Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VPĐKĐĐ-BĐTV về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai qua 

dịch vụ Bưu điện, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đất đai tại các điểm Bưu điện – Văn 

hóa xã tạo điều kiện cho người dân tham gia sử dụng dịch vụ. Đến nay, Văn 

phòng đăng ký đất đai đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai được 59 điểm 

tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Ngày 01/7/2018, Bưu điện tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC tại các điểm giao dịch của Bưu điện, điểm Bưu điện – Văn hóa xã 

trong toàn tỉnh (gồm 02 thủ tục Cấp phiếu LLTP số 1,2; Cấp bản sao trích lục hộ 

tịch của Sở Tư pháp và 10 thủ tục thuộc các Chi cục của Sở NN&PTNT). 

* Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 

Tổng số TTHC trên toàn tỉnh là 1.960 TTHC, trong đó có 1.566 TTHC 

được thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Tổng số hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/6/2020 

là 184.041 hồ sơ/kết quả. (Phụ lục 1 đính kèm). Trong đó: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh là: 177.895 hồ sơ/kết quả. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích của UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 6.146 hồ sơ/kết 

quả.(Phụ lục 2 đính kèm). 

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh bố trí 02 nhân viên để thực hiện luân chuyển 

hồ sơ, kết quả của các sở, ban, ngành từ Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh giao đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại (tần suất 01 ngày/02 lần, đối 

với các hồ sơ gấp cần giải quyết ngay, cán bộ một cửa liên hệ với nhân viên Bưu 

điện để tiến hành giao ngay hồ sơ cho Văn phòng Sở, ngành để giải quyết nhanh 

chóng, kịp thời cho các tổ chức, người dân). Số lượng hồ sơ, kết quả Bưu điện 

tỉnh thực hiện luân chuyển từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giao đến 

các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại, tổng số là 96.345 hồ sơ/kết quả. 

- Bưu điện tỉnh Trà Vinh thực hiện việc thu hộ phí/lệ phí các sở, ban, 

ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với tổng số tiền là: 

9.470.800.726 đồng và chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo UBND tỉnh; sự hỗ trợ, 

phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác triển khai thực hiện Quyết định 

số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện 
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thuận lợi cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và Bưu 

điện tỉnh Trà Vinh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

đến địa chỉ của các tổ chức, người dân theo yêu cầu. 

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ thời gian qua đã từng bước đi vào thực tế, phục vụ có hiệu quả nhu 

cầu của tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần phục vụ người 

dân ngày càng tốt hơn, giảm chi phí, thời gian đi lại, giảm áp lực cho bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính.  

- Tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có của Bưu điện tỉnh về mạng lưới 

điểm phục vụ rộng khắp tới tất cả các xã; các trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh 

nghiệm trong quá trình cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích. Hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC được Bưu điện đảm bảo an toàn trong quá trình chấp nhận, vận 

chuyển, được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyễn, hư 

hỏng hoặc ảnh hưởng đến nội dung bên trong, không có trường hợp nào bị mất 

trong quá trình chuyển phát, không có trường hợp nào bị bồi thường thiệt hại. 

2. Tồn tại, hạn chế:  

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số hạn chế, 

tồn tại sau: 

- Công tác thông tin, tuyên truyền mặc dù được quan tâm nhưng chưa triển 

khai thường xuyên, sâu rộng dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ về sự 

tiện ích của dịch vụ; người sử dụng dịch vụ có tâm lý khi nộp trực tiếp sẽ được 

hướng dẫn cụ thể hơn để thực hiện TTHC; còn e ngại, sợ mất, thất lạc giấy tờ 

gốc hoặc chậm trễ khi thực hiện TTHC từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình 

triển khai thực hiện. 

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho công chức của đơn vị giải quyết 

TTHC và nhân viên Bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả chưa kịp thời, 

đồng bộ. 

- Một số sở, ngành tuy có TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích nhưng thực tế không phát sinh hồ sơ như: Sở Tài chính, Sở Nội vụ,…; 

hoặc phát sinh rất ít hồ sơ như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế,…. Nguyên nhân, do đa phần các tổ chức, cá nhân liên hệ giải 

quyết TTHC trong một số lĩnh vực này có địa chỉ thường trú tại thành phố, trung 

tâm huyện nên hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, huyện hoặc bộ phận một cửa; một số TTHC lĩnh vực y tế có yêu cầu cao về 

mặt hồ sơ vì vậy người dân vẫn muốn gặp trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để 

được tư vấn,... 

- Hiện nay, đa phần các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chỉ thực hiện 

việc trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, cá nhân, 

người dân có yêu cầu. Việc đồng thời vừa tiếp nhận vừa trả kết quả TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích còn rất ít do người dân chưa quen với việc sử dụng 

dịch vụ của đơn vị bưu chính công ích, sợ khi tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
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qua dịch vụ bưu chính công ích thời gian kéo dài hơn, mất, thất lạc hồ sơ, giấy 

tờ nên phải đến cơ quan nơi giải quyết các TTHC để gửi, nhận trực tiếp; TTHC 

một số ngành, lĩnh vực mang tính phức tạp đòi hỏi nhân viên bưu điện phải có 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về lĩnh vực này để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ 

đầy đủ, chính xác hơn. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 trong thời gian tới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, 

góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp ý kiến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kính đề 

xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giới thiệu dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích để tổ chức, người dân thực hiện. 

2. Chỉ đạo UBND các huyện đã và đang thực hiện thí điểm chuyển giao 

Bộ phận một cửa của UBND xã, huyện sang bưu điện đánh giá kết quả đạt được, 

những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có kế hoạch, lộ trình, 

đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên bưu chính về trình tự, thủ tục để tư 

vấn, tiếp nhận, gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích cho tổ chức, cá nhân; phối hợp cùng với Bưu điện tổ chức tập huấn cho 

nhân viên Bưu điện công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối 

với các TTHC phát sinh thường xuyên, TTHC một số ngành, lĩnh vực mang tính 

phức tạp kết hợp với việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3,4 tại các điểm giao dịch của Bưu điện. 

4. Đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, nghiên 

cứu điều chỉnh Khoản 6 Điều 18 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chỉ phối hợp tuyên 

truyền, không tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích.  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, gửi đến Văn phòng UBND tỉnh nắm, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện/tx/tp; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nầy 
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Phụ lục 1 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-STTTT ngày 30/7/2020 của Sở TT&TT) 

STT Tên cơ quan Tên TTHC 

Số lượng hồ 

sơ tiếp 

nhận/trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích 

Ghi chú 

1 Sở Giao thông Vận tải Giấy phép lái xe           18,586    

2 Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp             6,430    

3 

Sở Nông nghiệp PTNT: 

- Chi cục CN và Thú y; 

- Chi cục QLCL nông 

lâm và Thủy sản; 

- Chi cục Bảo vệ thực vật; 

- Chi cục Thủy sản 

Chứng nhận thú y, 

Hồ sơ tàu cá, Chứng 

nhận BVTV,.. 

               318    

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư Giấy ĐKKD                275    

5 Sở Công Thương Chứng nhận ATTP                259  

Số liệu thống kê 

từ báo cáo của 

Bưu điện tỉnh 

6 Sở Xây dựng 
Cấp Giấy phép XD, 

xác hạch 
                10  

Số liệu thống kê 

từ báo cáo của 

Bưu điện tỉnh 

7 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
Xác nhận quảng cáo                149  

  

8 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường (Văn phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh) 

Thủ tục đất đai             2,737  

  

9 Sở Y tế Chứng chỉ hành nghề                 80    

10 Sở Khoa học Công nghệ                   28    

11 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Cấp Giấy chứng nhận 

TCĐT công cộng 
                44  

  

12 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
                    8  

Số liệu thống kê 

từ báo cáo của 

Bưu điện tỉnh 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo                   41  

Số liệu thống kê 

từ báo cáo của 

Bưu điện tỉnh 

14 Sở Nội vụ                    -      

15 Sở Tài chính                    -      

16 Ban Quản lý Khu kinh tế                  187    

17 Ban Dân tộc                    -      

18 Thanh tra tỉnh                    -      

19 Công an tỉnh:       
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Phòng PC64 Giấy CMND           12,355    

Phòng QLXNC Hộ chiếu           12,777    

Phòng CSGT PC67 
Thu phí phạt giao 

thông, Giấy đăng ký xe 
          13,948    

20 Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hồ sơ BHXH           45,147  
Số liệu thống kê 

từ báo cáo của 

Bưu điện tỉnh 

Phát sổ BHXH           32,407  

Mẫu C12, C13           31,999  

Mẫu D04e-TS                110  

Tổng cộng          177,895    
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Phụ lục 2 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích của UBND huyện, thị xã, thành phố 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-STTTT ngày 30/7/2020 của Sở TT&TT) 

STT Tên cơ quan Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ tiếp 

nhận/trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

Ghi chú 

1 UBND Thị xã Duyên Hải                            464    

2 UBND huyện Cầu Ngang Thủ tục đất đai                       5,528    

3 UBND huyện Cầu Kè Thủ tục đất đai                             7    

4 UBND huyện Tiểu Cần 

Thủ tục đất đai, 

đăng ký hộ kinh 

doanh  

147  

  

Tổng cộng                       6,146    
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Danh sách 

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố 

gửi báo cáo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-STTTT ngày 30/7/2020 của Sở TT&TT) 

 

Số 

TT 
Tên cơ quan Ngày nhận báo cáo 

I Sở, Ban, Ngành tỉnh  

1 Sở Khoa học và Công nghệ 22/7/2020 

2 Sở Nội vụ 21/7/2020 

3 Sở Xây dựng 23/7/2020 

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/7/2020 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 25/7/2020 

6 Sở Y tế 27/7/2020 

7 Sở Kế hoạch Đầu tư 27/7/2020 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/7/2020 

9 Sở Tư pháp 27/7/2020 

10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 20/7/2020 

11 Sở Thông tin và Truyền thông 23/7/2020 

12 Sở Công Thương 28/7/2020 

13 Sở Giao thông Vận tải 29/7/2020 

14 Sở Tài chính 29/7/2020 

15 Thanh tra tỉnh 23/7/2020 

16 Ban Dân tộc 20/7/2020 

17 Ban Quản lý Khu kinh tế 22/7/2020 

II UBND huyện, thị xã, thành phố  

1 UBND Thị xã Duyên Hải 28/7/2020 

2 UBND huyện Cầu Ngang 28/7/2020 

3 UBND huyện Cầu Kè 23/7/2020 

4 UBND huyện Tiểu Cần 29/7/2020 
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