UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Số: 888 /SCT-VP
V/v Tăng cường triển khai các nhiệm vụ
cải cách hành chính năm 2019

Kính gửi:

Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về
việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019; Văn bản số 1633/UBND-NC
ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính
phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ tại
cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ
năm 2019; Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian
tới; Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị
trực thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
(1) Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành cách
hành chính năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm
người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức; đề xuất những biện pháp, mô hình,
cách làm mới trên lĩnh vực công nghiệp thương mại đem lại hiệu quả trong
công tác cải cách hành chính của ngành trong thời gian tới. Thực hiện đúng và
đầy đủ các nội dung cam kết, giao ước thi đua giữa trưởng phòng, tổ chức đoàn
thể với Giám đốc Sở Công Thương đầu năm 2019; Lấy kết quả công tác cải
cách hành chính làm tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả công tác và thi đua
khen thưởng cuối năm đối với các phòng, đơn vị và người đứng đầu đơn vị.
(2) Tổ kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính, nhóm đánh giá chất
lượng nội bộ năm 2019 triển khai thực hiện theo Quyết định số 71/QĐ-SCT
ngày 31/5/2019 của Giám đốc Sở; Trọng tâm là kiểm tra, theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Chấn chỉnh và khắc phục
những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2018. Tham
mưu thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh
và thủ tục hành chính theo chỉ đạo UBND tỉnh tại văn bản số 1507/UBND-NC
ngày 10/4/2019.
(3) Giao Phòng Quản lý Năng lượng phân công cán bộ, công chức tham
gia thực hiện "Ngày thứ 7 tình nguyện vì các dự án năng lượng"; phối hợp
Đoàn thanh niên trực vào sáng Thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính trên
lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư
khởi công, hoàn thành các dự án năng lượng chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại
tỉnh được UBND giao (theo Văn bản số 1026/UBND-CN ngày 15/3/2019 của
UBND tỉnh).
(4) Giao Phòng Quản lý Thương mại nghiên cứu đề xuất dịch vụ công trực
tuyến mức độ cao (mức độ 3 và mức độ 4) trên trang thông tin điện tử hoặc
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cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) trên lĩnh
vực xúc tiến thương mại, thương mại quốc tế, lưu thông hàng hóa trong nước
theo Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương
thực hiện trong các năm 2018-2019 (Danh mục Quyết định kèm theo).
(5) Giao Văn phòng Sở chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch phát động
phong trào thi đua cải cách hành chính; đề xuất các giải pháp tuyên truyền,
khuyến khích, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành
chính qua mạng, quy trình nội bộ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn
phòng UBND tỉnh; Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá
nhân trong tiếp nhận, giải quyết trả hồ sơ theo quy định.
Yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện
và báo cáo kết quả thực hiện (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp trước ngày
25/7/2019./.
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