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Tình hình, kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 

6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ 

về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cáo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành 

chính (sau đây viết tắt là CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÔNG TÁC TUYÊN 

TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà 

nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị 

về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

xây dựng và ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 24/12/2021 về Kế 

hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022. Theo đó, đã đề 

ra 57 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối 

hợp, thời hạn và kết quả (gồm 10 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo điều hành 

CCHC và 47 nhiệm vụ tại 6 lĩnh vực CCHC).Trên cơ sở Kế hoạch CCHC năm 

2021 của tỉnh, tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương đã chủ động ban hành Kế 

hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị mình và các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

Để tiếp tục tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính của tỉnh trong 

giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân công thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (QĐ số 701/QĐ-UBND ngày 03/3/2022). Các cơ quan được phân công phụ 

trách nội dung CCHC của tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực 

thi trên tất cả các lĩnh vực để điều hành đồng bộ, toàn diện các nội dung công 

việc có liên quan. 

Đến nay, 25/25 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 về cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch cải cách hành chính ban hành 

theo Kế hoạch số 204/QĐ-UBND đã được triển khai thực hiện đầy đủ theo đúng 

kế hoạch. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong 6 

tháng đầu năm 2022, tỉnh đã hoàn thành 17 nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy 

định. Triển khai các nội dung về công tác CCHC của Văn phòng Chính phủ theo 

Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 

số 2099/UBND-NC ngày 11/5/2022 để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

thực hiện. 
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Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 28 tháng 

7 năm 2021 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh năm 2021 và gửi Bộ Nội vụ đúng thời 

gian quy định. 

Tiếp tục triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ 

quan, đơn vị năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 09/02/2022) 

và công bố chỉ số CCHC (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 28/01/2022) của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2021.Trên cơ sở kết quả xếp loại, đánh giá, 

Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ CCHC của năm 2022 và những năm tiếp theo (Công văn số 

385/SNV-CCHCVTLT ngày 13/4/2022) đồng thời là căn cứ để xét thi đua, khen 

thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác. 

2. Công tác Kiểm tra 

Công tác kiểm tra CCHC được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, UBND 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/4/2022 về Kế hoạch kiểm 

tra công tác CCHC năm 2022. Theo đó, tổ chức kiểm tra 12 cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022. 

Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra CCHC tiếp tục được các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC và tiến hành kiểm tra 

theo kế hoạch. 

3. Công tác tuyên truyền 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2022 về 

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

năm 2022, đề ra 06 nội dung chủ yếu và 04 hình thức trọng tâm. Sở Thông tin và 

Truyền thông (thông qua các cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo chủ 

trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức) 

hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn 

tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng cải cách hành chính, 

nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm 

định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp CCHC, các dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức 

như: trực quan, trên Cổng/Trang thông tin điện tử, thông qua hội nghị, hội thảo, 

đối thoại, giao ban, mở các chuyên mục, phóng sự và đưa tin, bài qua phương 

tiện đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh cơ sở… Trong 6 tháng đầu năm  

đã có hơn 200 tin, bài, phóng sự có nội dung liên quan công tác CCHC đã được 

đăng tải. Nổi bật như: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan thông 

tấn báo chí đăng tải, đưa tin tuyên truyền về công tác CCHC gồm 05 tin bài trên 
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Báo Quảng Trị online, có 05 tin bài trên trang QRTV online, có 14 tin bài trên 

báo Giáo dục và Thời đại, 25 bài trên trang facebook và 34 bài trên trang 

fanpage của đơn vị; Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội thảo “Gặp gỡ 

Quảng Trị” tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

đã phối hợp với Công đoàn cơ sở của đơn vị tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu và tuyên truyền chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gắn 

với Cải cách hành chính (Kế hoạch tổ chức Vòng 1 từ 20-25/6/2022, vòng 2 từ 

ngày 05-08/7/2022)… 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông qua chuyên mục “Pháp luật và đời 

sống”, “Chuyển đổi số”, “An sinh xã hội”... để thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính nhằm nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, 

công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; hoạt động thực thi công vụ; 

nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về hiệu quả đưa lại khi đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và người dân. Trong tháng 6, Sở 

Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch, thực hiện 02 chuyên mục pháp luật và Đời sống phát trên sóng 

truyền hình tỉnh với nội dung về tuyên truyền CCHC cụ thể: Chương trình tổng thể 

CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phát sóng vào 

thứ 6 ngày 02/6/2022; Quảng Trị xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính 

quyền số phát sóng vào ngày 24/6/2022. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm phóng sự đưa tin về các hoạt động về công tác 

tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh vào thời điểm đầu năm mới Nhâm Dần 2022 (phóng sự tại đường 

link http://quangtritv.vn/tin-tuc-n24892/thoi-su-toi-07022022.html ngày 

07/02/2022) và phóng sự về việc phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số đáp 

ứng công tác giải quyết TTHC cho người dân và cung cấp thông tin, dữ liệu liên 

quan đến công tác giải quyết TTHC cho người dân lên Trung tâm giám sát đô thị 

thông minh IOC của tỉnh (phóng sự tại đường link http://quangtritv.vn/video-

v15813/c17/thoi-su-toi-30032022.html ngày 30/3/2022). 

 Một số tin, bài (Báo Quảng Trị) như: “Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn 

Hưng: Quyết tâm tạo sự chuyển biến thực chất và rõ rệt trong cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư”; “Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực triển 

khai kế hoạch cải cách hành chính”; “Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính”; “Xã Hải An làm tốt công tác cải cách hành 

chính”; “Quyết tâm thực hiện hải quan số và mô hình hải quan thông minh”; 

“Chú trọng công tác tuyên truyền hổ trợ người nộp thuế”;... Việc đăng tải và 

đưa tin kịp thời, sinh động tình hình, kết quả công tác CCHC, hỗ trợ tích cực 

trong việc giới thiệu, phổ biến các tiện ích, dịch vụ công mới mà các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thuộc tỉnh cung cấp đã giúp người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp tiếp cận nhanh và khai thác, sử dụng một cách hiệu quả.   

 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Cải cách thể chế 

Công tác xây dựng văn bản QPPL được thực hiện đảm bảo đúng thời 

gian, quy trình, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh đã 

http://quangtritv.vn/tin-tuc-n24892/thoi-su-toi-07022022.html
http://quangtritv.vn/video-v15813/c17/thoi-su-toi-30032022.html
http://quangtritv.vn/video-v15813/c17/thoi-su-toi-30032022.html
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ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 về thực hiện công tác 

pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực hiện phân công xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (tại Công văn số 149/UBND-NC ngày 

12/01/2022). 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 26/01/2022 về 

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các 

cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 

theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 theo thẩm quyền đưa công tác này đi vào 

nề nếp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước.   

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tiếp tục được duy 

trì có nề nếp theo đúng quy định. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-

UBND ngày 12/01/2022 về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 

2021với tổng số 53 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 06 văn bản hết hiệu lực một 

phần. 

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành 30 

văn bản QPPL (trong đó có: 06 Nghị quyết; 24 Quyết định). Cập nhật 30 văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Rà soát, cập nhật bổ sung 59 văn bản 

quy phạm pháp luật. Quá trình cập nhật văn bản đảm bảo đúng theo quy định 

của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật. Sở Tư pháp đã tham gia 27 dự thảo văn bản của các 

cơ quan ở Trung ương và địa phương; Kiểm tra 12 văn bản QPPL do UBND cấp 

huyện ban hành; tự kiểm tra 24 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành (qua 

kiểm tra chưa phát hiện văn bản vi phạm quy định cần phải xử lý). 

Thực hiện Kết luận kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành, UBND tỉnh đã 

ban hành Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về kết quả 

xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật theo Kết luận 

của Đoàn công tác liên ngành - Bộ Tư pháp. Đồng thời ban hành 11 văn bản 

QPPL để xử lý các văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật theo Kết luận kiểm 

tra số 4925/KL-ĐKTLN ngày 27/12/2021 của Đoàn Công tác liên ngành Bộ Tư 

pháp (Kết quả xử lý đạt tỷ lệ: 100%). 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ 

sở vào cuộc đồng bộ, chủ động, theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật giúp cho mọi người dân, nhất là người dân ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng sâu, vùng xa sớm nắm bắt đường lối chủ trương của Đảng, thông 

tin pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực hơn về nhận 

thức, ý thức tôn trọng, tìm hiểu, chấp hành pháp luật của mọi người dân. UBND 

tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 về Kế hoạch 

công tác phổ biến, giáo dục; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 586/QĐ-UBND 

ngày 23/02/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế 
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hoạch, Công văn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 chuyên mục 

“Pháp luật và Đời sống”. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh ban hành 

Quyết Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh, phân công rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan chủ trì, phối hợp, kết quả và thời hạn hoàn thành. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện phê duyệt 342 quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính của các đơn vị: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Kế 

hoạch và Đầu tư;Công an tỉnh; đồng thời số hóa thành quy trình điện tử để thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử 

tỉnh Quảng Trị.  

Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Tư pháp; Nội vụ và Thanh 

Tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành 19 Quyết định, công bố 687 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ba cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Văn phòng UBND tỉnh đã công 

khai toàn bộ TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh, Trang Thông tin điện tử tỉnh và tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu 

Kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã công khai toàn bộ TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết trên Trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị mình. 100% thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố được niêm 

yết công khai tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 

về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị năm 2022. Theo đó, cấp tỉnh có 932 DVC; cấp huyện 211 DVC 

và cấp xã 82 DVC. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã cấu hình và cập 

nhật, đồng bộ đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh và triển khai đăng ký công khai DVCTT trên Cổng DVC quốc gia. 

Tính đến ngày 14/6/2022, Trung tâm đã tiến hành đăng ký triển khai tích hợp 

công khai 965 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

- xếp thứ 21/63 tỉnh thành toàn quốc về số lượng DVC đã tích hợp trên Cổng 

DVC Quốc gia. Thực hiện tốt việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng tông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Tính đến ngày 14/6/2022, các cơ quan hành chính nhà nước 3 cấp (tỉnh, 

huyện, xã) đã tiếp nhận 231.946 hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh, trong đó đã giải quyết 214.957 hồ sơ (giải quyết đúng và trước hạn 199.982 

hồ sơ, quá hạn 14.975 hồ sơ); đang giải quyết 16.989 hồ sơ (trong hạn 11.531 hồ 

sơ, quá hạn 5.458 hồ sơ). 

Thực hiện nâng cấp 1.188 dịch vụ công lên mức độ 4 thực hiện trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn/) và 

tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/). 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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Theo thống kê của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tính từ khi Cổng Dịch vụ công 

quốc gia đi vào hoạt động (09/12/2019) đến ngày 16/6/2022, tỉnh Quảng Trị có 

65.518 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nộp qua Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia, đứng đầu toàn quốc. 

Thực hiện niêm yết công khaiđịa chỉ, hộp thư, số điện thoại cơ quan tiếp 

nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính 

theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ.Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh Quảng Trị đã nhận được 

06 phản ánh kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính, kết quả 

đã xử lý và công khai theo quy định. 

Việc đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

tỉnh cũng đã được các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện. Các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thường xuyên tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành 

chính.Duy trì việc cập nhật phiếu đánh giá do cá nhân, tổ chức đến tham gia giải 

quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công lên trang Dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh để theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ 

TN&TKQ của các đơn vị. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được tăng 

cường và phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành, 10/10 huyện, 

thành phố, thị xã và 125/125 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. Mô hình một cửa điện tử hiện đại trong giải quyết các 

thủ tục hành chính đã được triển khai tại 100% các cơ quan, đơn vị hành chính 

trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện mô hình một cửa điện tử hồ sơ, TTHC được 

công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả hồ sơ cho tổ chức, 

công dân, đồng thời giúp cho công tác quản lý, kiểm soát của lãnh đạo cơ quan 

đơn vị đối với công chức trong quá trình giải quyết hồ sơ, tạo sự hài lòng cao 

cho các tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Công tác rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 sở, ngành và 02 đơn vị sự nghiệp công 

lập. 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn cấp huyện. Sở Nội vụ 

đã thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 01 đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND tỉnh và 07 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh.   

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập được thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ. Thực 

hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
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đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề án tổ chức lại 18 đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa đảm bảo điều kiện theo quy định (Tờ trình số 60-TTr/BCS 

ngày 02/6/2022).  

UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức, số 

người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2022 đối với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Trình Bộ Nội vụ Kế 

hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023, Kế 

hoạch số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo 

đúng quy định. Việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức được 

kiểm soát chặt chẽ, đúng với các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập đều sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế, số người làm việc 

được giao, thực hiện tuyển dụng kịp thời, bố trí người làm việc phù hợp với vị 

trí việc làm và khung năng lực đã được phê duyệt. 

Việc phân cấp quản lý nhà nước đã được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng 

các nhiệm vụ phân cấp quản lý theo thẩm quyền trên tất cả các lĩnh vực theo 

đúng tinh thần Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ, Nghị 

quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022, Kế hoạch số 3381/KH-UBND ngày 

27/7/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang hướng dẫn 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án phân 

cấp, gửi Sở Nội vụ tổng hợp thành Đề án chung của tỉnh trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

4. Cải cách công vụ 

Việc xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính theo Nghị 

định số 62/2020/NĐ-CP còn gặp khó khăn do các Bộ, ngành vẫn chưa ban hành 

văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nên các 

cơ quan, tổ chức hành chính chưa có cơ sở để xác định vị trí việc làm. Để giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Đề án VTVL, tỉnh đã có Công 

văn xin ý kiến Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án VTVL trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm của 479/499 đơn vị 

sự nghiệp công lập, còn 20 đơn vị chưa phê duyệt VTVL theo quy định mới 

(trong đó có 15 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế hiện nay Bộ Y tế đang sửa đổi 

định mức quy định nên chưa có cơ sở để thẩm định). 

Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức được thực 

hiện theo đúng quy định. UBND tỉnh đã Quyết định:bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, cử phụ trách, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối 

với 45 trường hợp; quyết định đánh giá, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp do UBND tỉnh nắm giữ 100%, doanh nghiệp có phần 

vốn nhà nước đối với 39 trường hợp; cử dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên 

chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với 05 cán bộ, công chức; quyết định 

nâng bậc lương và phụ cấp theo lương đối với 66 trường hợp; phê duyệt phương 

án bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 243 viên chức; 

quyết định tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2022 đối với 27 trường hợp. 

Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức theo 
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chỉ tiêu biên chế năm 2021 đối với 43 trường hợp; Tiếp nhận vào công chức để 

bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý: 02 trường hợp; ban hành văn bản thống 

nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2022 

cho 25 cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số 198 chỉ tiêu; tổ chức kỳ thi nâng 

ngạch công chức hành chính đối với 144 trường hợp; kỳ thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tỉnh Quảng Trị đối với 259 trường 

hợp. 

Công tác quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã 

được thực hiện chặt chẽ, dân chủ và khách quan. Kết quả đánh giá, phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã được tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ 

theo đúng quy định. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 09/2/2022 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong 6 tháng đầu năm 

2022 đã tiến hành kiểm tra 46 cơ quan, đơn vị, kết quả kiểm tra đa số các cơ 

quan, đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuy nhiên vẫn còn một 

số CBCC chấp hành chưa nghiêm về thời gian làm việc, Đoàn kiểm tra đã kịp 

thời nhắc nhở, chấn chỉnh.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luôn được chú trọng thực hiện. 

UBND tỉnh ban hànhKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh; Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người dân tộc thiểu số năm 2022. Trên cơ sở đó, 

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn và các tổ chức, đơn vị có liên 

quan mở 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 524 cán bộ, công chức, viên chức. 

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định cử 14 cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2022 tại thành phố 

Huế. 

5. Cải cách tài chính công 

Công tác cải cách tài chính công tiếp tục được triển khai thực hiện, UBND 

tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-

2025 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê duyệt 

phương án xử lý 1.697 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (chiếm khoảng 

85% trên tổng số cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương trên địa bàn tỉnh). Trong đó: Giữ lại tiếp tục sử dụng 1.549 cơ sở 

nhà, đất; Điều chuyển 143 cơ sở nhà, đất; Thu hồi 05 cơ sở nhà, đất.  

Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và 

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; tình hình thực hiện chế độ tự chủ về tài chính 

năm 2021 của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính hướng 

dẫn các Sở, ban ngành xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công; xây dựng 

đơn giá dịch vụ công và phương án giao quyền tự chủ đơn vị sự nghiệp theo 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP; thực hiện 

thanh quyết toán ngân sách năm 2021 theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC; 

tham gia phương án tự chủ tài chính của 61 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 

2022-2025; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước. 
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Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bố và sử dụng các nguồn tài chính, thực 

hiện phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước, 

thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021, quy định về quy chế chi tiêu nội bộ. 

Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế 

hoạch năm 2022 định kỳ gửi Bộ Tài chính. Lũy kế thanh toán vốn đến thời điểm 

30/4/2022 đạt 445.332 triệu đồng/3.552.035 triệu đồng, đạt 12,5% kế hoạch 

giao.Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh công tác giải ngân 

vốn đầu tư công, tuy nhiên kết quả của tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra.  

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

 Tiếp tục triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên 

bản 2.0 làm cơ sở cho việc thúc đẩy chuyển đối số, phát triển đô thị thông minh, 

phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh.Chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai 

đoạn 2021-2025.  

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh tiếp tục được duy 

trì và khai thác hiệu quả; đến nay đã tích hợp nhiều dịch vụ như giám sát hành 

chính công, giám sát an toàn giao thông và an ninh trật tự công cộng, giám sát y 

tế, giáo dục, thông tin kinh tế xã hội tỉnh... IOC tỉnh cũng đã thiết lập và khai 

thác hiệu quả các kênh giao tiếp nhằm kết nối thông tin giữa người dân và chính 

quyền như Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh, hệ thống tổng đài AI 

1900868674; trong đó Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh đến nay cơ bản 

đã phát huy tác dụng, được dư luận xã hội đánh giá cao, nhiều người dân tương 

tác và được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. 

Tăng cường thực hiện ứng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, 

tham mưu xử lý công việc; thực hiện xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản 

lý văn bản và hồ sơ công việcvà xứ lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm 

Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thống nhất trong toàn tỉnh.  

 Duy trì và không ngừng nâng cao tốc độ truy cập, chất lượng bài viết của 

Trang Thông tin điện tử tỉnh và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hầu hết các nhiệm vụ của mình để xử lý, phối hợp giải quyết công việc hàng 

ngày của cơ quan, đơn vị; 100% văn bản được gửi nhận qua mạng, trừ các văn 

bản mật và văn bản khác theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện các phần 

mềm Dịch vụ công trực tuyến, Một cửa điện tử, thu phí bằng biên lai điện tử, 

100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được cung cấp tài khoản thư 

điện tử để phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử qua mạng. 

Tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm ATTT đã được triển khai như Hệ 

thống firewall tích hợp IPS chống tấn công Web; Hệ thống Network Inspector 

cảnh báo, giám sát tấn công mạng; Hệ thống bảo mật cho hệ thống thư điện tử; 

đặc biệt là hệ thống giám sát mã độc Bkav Endpoint AI và hệ thống giám sát 
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thông tin Bkav Total NAC tập trung được triển khai tại 100% máy tính của cán 

bộ công 4 chức cấp tỉnh. Hệ thống SOC đã được triển khai thử nghiệm tại Sở 

TTTT và đã kết nối với Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia. Hệ thống 

LGSP tỉnh, hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh tiếp tục được duy trì sử dụng. Hệ 

thống IOC tỉnh được triển khai và dần đi vào nề nếp, đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành quy chế hoạt động IOC tỉnh và Cổng thông tin phản ánh hiện trường 

tỉnh. Thực hiện việc kết nối và giám sát hệ thống thông tin như: Hệ thống thông 

tin về điều hành giao thông và an ninh công cộng; hệ thống giám sát thông tin 

báo chí và truyền thông; hệ thống thông tin kinh tế - xã hội; hệ thống giám sát 

dịch vụ hành chính công trực tuyến cho tất cả các sở, ban, ngành và địa phương. 

Cung cấp thông tin kịp thời cho người dân về phòng chống dịch Covid-19, giám 

sát các hoạt động về phòng chống dịch giúp UBND tỉnh có thông tin nhanh, 

chính xác để ra quyết định, đẩy mạnh tương tác giữa IOC với người dân, tổ chức 

và doanh nghiệp góp phần hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 hiệu quả trên 

địa bàn tỉnh. 

Đến nay, việc chuyển đổi số tại một số ngành, lĩnh vực đã có những 

chuyển biến tích cực: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển 

khai một số ứng dụng như Hệ thống thông tin địa lý - GIS giám sát và khống 

chế bệnh cúm gia 8 cầm, Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam-

VAHIS, Hệ thống báo cáo dịch bệnh thủy sản trực tuyến, Hệ thống giám sát 

trang trại chăn nuôi (camera) kết nối internet và điện thoại thông minh, ứng 

dụng quản lý giết mổ, truy xuất nguồn gốc...; lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

đã triển khai và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh, Hệ thống 

CSDL về biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Trị...; lĩnh vực giao thông vận tải đã 

triển khai các ứng dụng như Quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, quản 

lý cầu đường bộ, quản lý vi phạm hành chính về an toàn giao thông, quản lý 

thiết bị giám sát hành trình… 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5835/UBND-VX ngày 

30/11/2021 và 6355/UBND-VX ngày 27/12/2021, Văn phòng UBND tỉnh giao 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan nghiên cứu và hoàn thành triển khai kết nối, tích hợp Chữ ký số 

VNPTCA, Viettel-CA và chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ lên Cổng Dịch 

vụ công trực tuyến tỉnh phục vụ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến và phục vụ các hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường mạng.  

Triển khai các nội dung theo Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 

10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu 

phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ 

thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 

đánh giá chất lượng quản trị công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực. 

 Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Quảng Trị đang cung cấp 

1.393 DVCTT mức độ 3, 4. Trong đó, DVCTT mức độ 3 là 205 TTHC và 

DVCTT mức độ 4 là 1.188 TTHC.  Triển khai Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với cơ sở dữ 
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liệu quốc gia về Dân cư theo công văn số 761/VPCP ngày 29/01/2022 của Văn 

phòng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng triển khai 

kết nối Hệ thống dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ 

điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia. 

 Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) được tiếp tục quan tâm thực 

hiện.Đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

giữa Bưu điện tỉnh với 20 Sở, Ban, Ngành và 09 UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. Sản lượng, doanh thu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 về thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đạt 70.112 hồ sơ, đạt 

doanh thu là 1.404.560.237 đồng; trong đó Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 5.464 hồ 

sơ, đạt doanh thu 117.302.237 đồng và thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính 

64.648 hồ sơ, đạt doanh thu 1.287.258.000. 

Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO) đã 

xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, 

UBND cấp huyện, cấp xã triến khai thực hiện xây dựng, duy trì áp dụng và cải 

tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022. Ban hành Kế hoạch 

duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

năm 2022. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên, liên tục, được Lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm 

chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kịp thời do vậy việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả; 

từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện và phân 

công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẻ. 

Việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền, giải quyết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ dang 

tiếp cận, tìm hiểu về TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan 

nhà nước đối với cá nhân, tổ chức.  

1. Thuận lợi 

Lãnh đạo, cấp uỷ, HĐND và UBND các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo quyết 

liệt công tác cải cách hành chính từ việc xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế 

hoạch đến việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và triển khai đầy đủ các 

nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính. Từng bước đầu tư các nguồn lực vào 

những công việc cụ thể, sáng tạo các nội dung phù hợp với điều kiện của địa 

phương, từng bước góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn 

tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự phân công, phối hợp chặt 

chẻ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng 

bộ, hiệu quả giữa các cơ quan được phân công tham mưu các lĩnh vực CCHC 

(các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh). 
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Cán bộ, công chức làm công tác CCHC được tập huấn, bồi dưỡng hàng 

năm nên chuyên môn nghiệp vụ cũng như kiến thức về đạo đức, công vụ, văn 

hóa công sở ngày càng được nâng cao. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã mang lại 

chuyển biết tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các 

cấp; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

2. Khó khăn 

Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, đơn 

vị cơ sở chưa thực sự hiệu quả; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa đồng bộ, thường xuyên vì vậy những 

tiện ích như dịch vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, bưu chính công ích, 

thanh toán trực tuyến... mặc dù đem lại rất nhiều thuận lợi nhưng tỷ lệ sử dụng 

vẫn còn thấp.  

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong những năm qua 

đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả 

vẫn chưa cao,kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực phức tạp 

như đất đai vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM TRONG 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC; Kế hoạch CCHC tỉnh 

năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Chú trọng CCHC 

một cách đồng bộ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền 

số, có các giải pháp kịp thời, phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm 

cải thiện các Chỉ số CCHC của đơn vị và Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của 

tỉnh năm 2022. 

2. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn.Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc kiểm soát 

thủ tục hành chính; tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh, nhất là TTHC liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp.  

3. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Quyết định số 

468/QĐ-TTg. Triển khai công tác thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử 

áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trong giải quyết thủ tục hành 

chính.Duy trì triển khai thực hiện mô hình một cửa điện tử mới tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả ở tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, 

cấp xã.Duy trì, nâng cấp Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin Một cửa điện 

tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh đảm bảo việc kết nối liên thông với hệ 

thống thông tin của Chính phủ và các Bộ ngành trong công tác giải quyết TTHC 

và gửi nhận văn bản. 

4. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Rà soát và tiếp 
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tục đẩy mạnh thực hiện phân cấp, uỷ quyền theo quy định của Trung ương và 

điều kiện, đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhằm nâng cao tính chủ 

động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp chính quyền. 

5. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức và tổ chức các kỳ 

sát hạch, thi tuyển công chức theo quy định. Xây dựng và tham mưu tổ chức 

thực hiện Đề án thi thăng hạng viên chức giữ mã ngạch hành chính và kế toán 

trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với đội ngủ giáo viên trường học toàn tỉnh 

theo quy định.Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu 

thực thi nhiệm vụ. 

6. Thực hiện việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ và chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần theo Quyết 

định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước; tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, 

dịch vụ công trực tuyến; xây dựng các phần mềm công nghệ chuyên ngành đồng 

thời tiếp tục hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001: 2015 ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp 

tỉnh, cấp huyện. 

(Các phụ lục đính kèm Báo cáo này) 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 

2022, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Nội vụ (02 bản); 

- Lưu: VT, NC.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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