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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020
Căn cứ 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; Văn
bản số 3202/UBND-NC ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc
thi Cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; Sở Công Thương xây dựng Kế
hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2020, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu
biết về cải cách hành chính nhà nước và đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm
đẩy mạnh CCHC của Sở nói riêng và của tỉnh nói chung. Qua đó, phát huy tinh
thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm; tạo động lực, sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời
gian tới.
- Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân
chủ, đáp ứng yêu cầu của đơn vị, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và tuân
thủ thủ tục hành chính; gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền điện tử, đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành
chính nhà nước tại Sở.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi tìm hiểu CCHC phải được triển khai thực hiện cụ thể, thực chất,
hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị; Đổi mới phương pháp tổ chức, cách làm hay, sáng tạo, tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất
lượng, hiệu quả công tác.
- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình
độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức,
ý thức phục vụ nhân dân trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức
tham gia tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính. Phát hiện bồi dưỡng
các điển hình tiên tiến và lựa chọn kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc, thực sự tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng, học tập, khen thưởng kịp thời.
- Phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy được sức sáng tạo
trong công tác cải cách hành chính, sát thực các tiêu chí, nội dung, biện pháp,
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tạo ra đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nhằm
làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của công chức, viên chức, người lao động
trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
II. Đối tượng, nội dung, hình thức:
1. Đối tượng:
- Tập thể là các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu triển
khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Cá nhân là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
đang làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
2. Nội dung:
- Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh Quảng Trị về Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành cách hành chính;
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.
- Các giải pháp nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các
phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải
cách hành chính; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng
đầu, đội ngũ cán bộ, công chức. Nghiêm túc 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 hàng năm;
- Giải pháp nâng cao thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo
Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và các Đề án, kế
hoạch cải cách hành chính của tỉnh với các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách
thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất
lượng đội ngũ công chức, viên chức hiện đại hóa nền hành chính;
- Giải pháp sáng kiến trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo
dục, nâng cao nhận thức đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ,
nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành
chính đối với cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân,
tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành.
- Nâng cao chất lượng kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác
cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát thủ tục hành chính; Chấn chỉnh và
khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính; Cải
cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành
chính theo chỉ đạo UBND tỉnh.
- 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 cổng thông tin điện tử của tỉnh
(https://dichvucong.quangtri.gov.vn) trên lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương
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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 2018-2020.
Duy trì cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015.
- 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.
3. Hình thức tổ chức
- Cán bộ, công chức trong Sở tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong
bộ đề về công tác CCHC được Ban Tổ chức gửi qua hệ thống Email công vụ.
- Những bài làm có nhiều câu trả lời đúng và gửi về Ban Tổ chức sớm nhất
sẽ được trao giải.
III. Thời gian thực hiện
Từ đầu năm 15/9/2020 đến ngày 05/11/2020.
IV. Tổ chức thực hiện
- Các phòng, đơn vị quán triệt nội dung trên đến toàn thể công chức, viên
chức và người lao động thuộc quyền quản lý; Có các biện pháp tổ chức thực
hiện phù hợp và mang lại hiệu quả cao. 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.
- Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch này, tổng hợp báo cáo tình
hình thực hiện theo yêu cầu.
Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần tuyên truyền công
tác cải cách hành chính, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực
tham gia. Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có gì vướng mắc, các phòng
phản ánh về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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