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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
của Sở Công Thương Quảng Trị
Thực hiện Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020; Sở
Công Thương báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong
quý I năm 2020, như sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành
Để chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo
UBND tỉnh tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019; Sở Công
Thương đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Quyết định số 169/QĐ-SCT ngày
31/12/2019;
- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Quyết định số
09/QĐ-SCT ngày 07/02/2020;
- Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại Quyết định số 10/QĐSCT ngày 07/02/2020;
- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Quyết định số 08/QĐSCT ngày 07/02/2020;
- Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công
(PAPI) của Sở năm 2020 tại Kế hoạch số 165/KH – SCT ngày 18/02/2020;
- Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2020 tại Kế hoạch số
164/KH – SCT ngày 18/02/2020;
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tại
Văn bản số 1688/SCT-VP ngày 01/11/2019;
- Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2020 tại Kế hoạch
số 01/KH - SCT ngày 02/01/2020 của Sở Công Thương;
- Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
năm 2020 tại Kế hoạch số 02/KH - SCT ngày 02/01/2020 của Sở Công Thương;
- Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
của Sở (Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 02/01/2020); Kế hoạch thực hiện công tác
quản lý xử lý vi phạm hành chính của năm 2020 (Kế hoạch số 102/KH-SCT ngày
04/02/2020);

- Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở
năm 2020 (Kế hoạch số 220/KH-SCT ngày 26/02/2020);
- Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của Sở Công
Thương Quảng Trị năm 2020 (Kế hoạch số 264/KH-SCT ngày 06/3/2020);
- Đề xuất xây dựng, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm
quyền ban hành của UBND năm 2020 tại Văn bản số 1790/SCT-TTra ngày
19/11/2019 của Sở Công Thương.
Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo công tác điều tra xã hội học chỉ số cải cách hành
chính tỉnh; Đánh giá tự chấm điểm về xác định chỉ số cải cách hành chính; Tự
đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 2019 của Sở (Đã
hoàn thành và gửi hồ sơ ngày 30/12/2019).
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
1. Cải cách thể chế
- Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh về đề xuất văn bản quy phạm pháp luật
năm 2020; Sở Công Thương đã tham mưu đề xuất ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 trên lĩnh vực công thương; Cụ
thể, tham mưu sửa đổi 02 Nghị quyết thẩm quyền của HĐND tỉnh và 02 Quyết
định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đến nay, Sở đã hoàn chỉnh và trình
UBND tỉnh xem xét Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng
kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.
- Tổ chức thống kê, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh
vực ngành phụ trách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối
với ngành; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị
Quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách
khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Về công tác cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; Sở tổ
chức thống kê, rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính để trình thẩm
định, tham mưu UBND tỉnh công bố ban hành bộ thủ tục hành chính đã chuẩn
hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 82/QĐUBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh). Tổ chức cập nhật, niêm yết công khai
các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang
thông tin điện tử, bảng tin tại trụ Sở (Văn bản số 174/SCT-VP ngày 19/02/2020
của Sở Công Thương).
3. Cải cách tổ chức bộ máy
Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương (Thay thế Quyết định số
34/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh) sau khi có hướng dẫn của Liên bộ Công
Thương và Bộ Nội vụ. Nhìn chung, Lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện rà soát,
kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh
gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; Đến nay, tổ chức bộ máy của Sở
Công Thương cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn vị trí việc làm theo quy định.
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4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ
luật, kỷ cương tại cơ quan Sở; Duy trì chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ
sáng thứ 2, tuần đầu tháng của cơ quan Sở Công Thương. Hoàn thành công tác
bình xét đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2019.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị (01
trường hợp đang theo học cao cấp lý luận chính trị; 03 trường hợp học trung cấp
lý luận chính trị) và các lớp chuyên môn nghiệp vụ được Sở được quan tâm thực
hiện; Kịp thời thực hiện chế độ chính sách; kịp thời thực hiện các chế độ về nghỉ
hưu, nâng lương và tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Trình độ, năng lực
công tác, kiến thức, kỹ năng làm việc của đội ngũ công chức, viên chức của Sở
không ngừng được nâng cao và ngày càng chuyên nghiệp, góp phần không nhỏ
vào thực hiện tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao.
5. Cải cách tài chính công
- Triển khai có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ; sửa đổi Quy chế nâng lương
thường xuyên, nâng lương trước thời hạn của cơ quan Sở; Tổ chức lấy ý kiến
các quy định, quy chế tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Sở.
- Thực hiện công khai tài chính, ngân sách của Sở năm 2019; Thực hiện tốt
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành
chính của cơ quan theo đúng quy định.
- Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính.
6. Hiện đại hóa hành chính
- Duy trì phần mềm quản lý văn bản để điều hành giải quyết công việc của
Sở; Báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh
giao trên Phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ của tỉnh; Tổ chức cập nhật tin
bài, dữ liệu Trang Thông tin điện tử của Sở; Duy trì, nâng cấp hệ thống mạng, máy
tính, các trang thiết bị phục vụ công tác.
- Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001 của Sở; Duy trì các dịch vụ hành chính công trực tuyến; Cổng
thông tin hồ sơ cán bộ công chức tỉnh.
7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên
thông” tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động; duy trì phần mềm một cửa điện tử tại
Sở; Đề xuất danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục
vụ Hành chính công cấp tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến
giao dịch.
- Công tác hậu kiểm, kiểm soát chặt chẽ trình tự, thủ tục, tránh để xảy ra
các trường hợp vi phạm gây phiền hà, nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ
chức đến giải quyết thủ tục hành chính (kết quả theo phần mềm một cửa điện
tử, tính đến thời điểm báo cáo, Bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận, thụ lý TTHC
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424 hồ sơ; trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành và đúng thời hạn
416 hồ sơ, đang giải quyết 08 hồ sơ.
III. Tình hình thực hiện Chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ
số hiệu quả quản trị hành chính công giai đoạn đến 2020
- Ban hành và triển khai các nội dung tại Kế hoạch số 165/KH – SCT ngày
18/02/2020 về duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công
(PAPI) của Sở năm 2020. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Quyết định số
1339/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh; Tích cực hỗ trợ nhà đầu tư
triển khai dự án; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;
Thực hiện công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; các Quy
hoạch, kế hoạch của ngành được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và tổ chức
lắp đặt, triển khai hòm thư góp ý và thiết lập đường dây nóng.
- Đối với nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Công Thương đã tổ chức kiện
toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn; Đến
nay triển khai Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị
giai đoạn đến năm 2020 theo kế hoạch vốn bố trí năm 2020.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức tự kiểm tra công tác cải cách hành
chính năm 2020 của Sở; Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính
công (PAPI) giai đoạn đến năm 2020. Tuyên truyền công tác cải cách hành
chính của Sở.
- Tham mưu UBND tỉnh trình ban hành Quyết định, triển khai thực hiện
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2020 – 2025 và triển khai thực hiện.Trình ban hành Nghị quyết sửa
đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị Quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày
25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị. Nghiên cứu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Công Thương (Thay thế Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND
tỉnh) sau khi có hướng dẫn của Liên bộ Công Thương và Bộ Nội vụ.
- Tiếp tục rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
công thương; tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban
hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của ngành.
- Rà soát đề xuất, kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên
truyền công tác cải cách hành chính; Đề xuất UBND tỉnh phương án đơn giản
hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tổ chức công khai
các quy định, thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa”, trên Trang thông tin
điện tử để phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Phối hợp tổ chức cung ứng dịch vụ công mức độ cao của Sở. Triển khai kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Sở năm 2020. Tiếp tục triển
khai sử dụng thí điểm phần mềm “một cửa điện tử” tại Sở; phần mềm hồ sơ
công việc, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Chuyển đổi Hệ thống
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quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của
Sở.
Trên đây là kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương trong
quý I năm 2020; Sở Công Thương báo cáo Sở Nội vụ./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Lưu: VT, VP.
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