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I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 

XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với phương châm 

hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng 

phát triển” và phương châm của tỉnh là “Trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, 

tạo đà tăng trưởng”, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt các phòng, 

ban, trung tâm, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu; tập 

trung tham mưu, giúp việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; 

chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.  

II. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua 

1. Công tác tham mưu và giúp việc UBND tỉnh: 

Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện tốt “mục 

tiêu kép” theo chủ trương của Chính phủ, ưu tiên ở mức cao nhất cho công tác 

phòng chống dịch Covid- 19 với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tỉnh mạng của nhân 

dân là trên hết, trước hết” đồng thời tập trung chỉ đạo các địa phương phục hồi 

và phát triển kinh tế; khắc phục hậu quả nặng nề sau trận lũ lụt lịch sử năm 2020 

để lại. Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tập trung, quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án 

động lực của tỉnh. Chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 

2021. Yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát chương trình công tác, các nội 

dung đã đề ra, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Đến thời điểm báo cáo, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu lãnh đạo 

UBND tỉnh chủ trì hơn 600 các cuộc họp, hội nghị, làm việc với các Sở, ngành, 

địa phương để trực tiếp lắng nghe, xử lý những vướng mắc, tồn tại, góp phần 

thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển.  

Giúp lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, công tác hậu 

cần phục vụ gần 40 buổi làm việc với Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường,...  

Thẩm định, trình UBND tỉnh ký ban hành 30 Quyết định quy phạm pháp 

luật, 3.476 Quyết định và hơn 6.000 văn bản chỉ đạo, điều hành khác, đáp ứng 
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yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong năm, Văn phòng cũng đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh thành lập 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, kịp thời họp bàn và xử lý 

các tình huống mà thực tiễn đặt ra, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các địa 

phương trong tỉnh.  

Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành 

phát triển kinh tế, xã hội và giải quyết các nhiệm vụ trong tâm được giao chủ trì 

thực hiện, gồm:  

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, thẩm định, trình UBND tỉnh ban 

hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2021 (Quyết định số 

232/QĐ-UBND ngày 28/01/2021); 

Tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2021. Kết quả tính đến ngày 31/10/2021, tổng giá trị 

giải ngân các nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021 là 1.460,898 tỷ 

đồng, đạt 48,2% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 40,1% kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao. (Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

của tỉnh, sau khi thực hiện điều chỉnh kế hoạch dự kiến đạt trên 95% kế hoạch 

vốn được cấp có thẩm quyền giao);  

Tham mưu chỉ đạo Tổ công tác triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch 

kiểm tra các Sở, ngành, địa phương;  

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tham gia xây dựng các bộ chỉ số làm cơ sở 

để xây dựng và triển khai áp dụng “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 

Sở, ban, ngành, địa phương”. (Công văn số 5304/UBND-NN ngày 04/11/2021 về 

việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh năm 

2021; Quyết định số 3501/QĐ-UBND 02/11/2021 về việc Ban hành Quy định 

đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và các Bộ chỉ số cải cách hành 

chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3005/UBND-VX ngày 

16/07/2021 về việc tham mưu văn bản hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn 

sàng ứng dụng CNTT...); 

Phối hợp với Sở Truyền thông - Thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 

đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và mảnh đất con người Quảng 

Trị trên các phương tiện thông tin đại chúng;  

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là 

các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án du lịch; 

Phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt ngày 

doanh nhân và biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

(Chương trình số 29/CTr-UBND ngày 11/10/2021); tham mưu UBND tỉnh ban 

hành các quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với nhiều 

doanh nghiệp trên địa bàn nhằm động viên, giải quyết khó khăn, tiếp thêm động 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-cong-tac-phong-chong-thien-tai-cap-tinh-nam-2021-2189103/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-cong-tac-phong-chong-thien-tai-cap-tinh-nam-2021-2189103/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-va-cac-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa-ubnd-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-br-br-2185692/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-va-cac-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa-ubnd-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-br-br-2185692/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-va-cac-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa-ubnd-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-br-br-2185692/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-cham-diem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-va-cac-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-thanh-pho-thi-xa-ubnd-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-br-br-2185692/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-tham-muu-van-ban-hoan-thien-bo-chi-so-danh-gia-muc-do-san-sang-ung-dung-cntt-2020010/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-tham-muu-van-ban-hoan-thien-bo-chi-so-danh-gia-muc-do-san-sang-ung-dung-cntt-2020010/
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lực cho các doanh nghiệp tồn tại và phục hồi, phát triển, tạo dư luận tốt trong xã 

hội.  

Tham mưu chỉ đạo các đơn vị, địa phương tham dự Hội chợ thương mại 

quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Công văn số 1282/UBND-TM ngày 09/04/2021); 

tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 

2021 (Công văn số 1213/UBND-NN ngày 07/04/2021)... 

Kết quả đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 21/24 chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021. 

Bên cạnh đó, có một số nội dung Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì 

nhưng không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gồm: Tổ 

chức Hội nghị XTĐT Quảng Trị 2021, tổ chức Hội chợ Thương mại Nhịp cầu 

Xuyên Á - Quảng Trị 2021. 

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đang tiếp tục khẩn trương thực hiện nhiệm 

vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, 

điều hành phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại đến hết năm 

cũng như các nội dung được phân công chủ trì còn lại (Công văn số 

2025/UBND-TM ngày 25/5/2021, Công văn số 5414/UBND-TM ngày 

09/11/2021, Công văn số 4878/UBND-TM  ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc chỉ đạo hoàn thiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022). 

2. Công tác xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng: 

Về cơ cấu tổ chức, năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành sắp xếp, 

tổ chức lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1516/QĐ-

UBND tỉnh ngày 15/6/2021, gồm có các đơn vị: Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh 

tế; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Nội chính; Phòng Tài chính - Thương mại; 

Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp công dân tỉnh; 

Đơn vị hành chính đặc thù: Trung tâm Phục vụ hành chính công. 03 Đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Tin học tỉnh (Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh); Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Trung tâm Dịch 

vụ - Hội nghị tỉnh. 

Văn phòng cũng đã xây dưng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng (số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-

UBND ngày 14/4/2011) 

Chỉ đạo các phòng, ban tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân gửi, trình. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết 

quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ 

chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt 

động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện 

tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ 

chức quản lý, xuất bản, phát hành Công báo tỉnh. Thiết lập, quản lý và duy trì 
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hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 

việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công 

chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương theo 

quy định của pháp luật. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: 

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt 

công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh tập trung phấn đấu hoàn 

thành tốt những nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định mới của Đảng, Nhà 

nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua khen thưởng, trong đó 

có Kế hoạch thi đua của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp.  

2. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tham mưu, 

giúp viêc̣ cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý, 

chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2022. 

4. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Chí Minh"; tăng cường sư ̣phối hợp giữa các Khối, Phòng, Ban 

và Trung tâm trong mọi hoạt động. 

5. Duy trì và tăng cường chế độ thông tin báo cáo nhằm nâng cao chất 

lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh cũng như nâng cao chất lươṇg công tác thi đua khen thưởng.  

6. Tổ chức tổng kết; xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

các tập thể, cá nhân năm 2022; bình xét thi đua khen thưởng theo đúng các quy 

định của Đảng và Nhà nước. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021; Phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo 
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Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Trưởng, Phó Khối thi đua các cơ quan tham 

mưu tổng hợp được biết để chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngày 

càng có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Sở Nội vụ, KH&ĐT;   

- Lãnh đaọ VP; 

- Lưu: VT, HC-TC(P). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Hưng 
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TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA  

KHỐI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, TỔNG HỢP NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-VP ngày      /12/2021  

của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

Điểm tự 

chấm 

I Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 150 150 

1 

Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề 

án, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách... thuộc 

ngành, lĩnh vưc quản lý trình HĐND tỉnh, Thường 

trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh được thông qua theo kế hoạch. 

(Mỗi chương trình kế hoạch, đề án...được 9 điểm, 

tối đa không quá 45 điểm) 

45 45 

2 

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; chương 

trình, kế hoạch, đề án, quy định, quy chế, cơ chế, 

chính sách... thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sau khi 

được phê duyệt. 

30 30 

3 

Thực hiện nhiệm vụ do HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao. 

15 15 

4 

Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý. 

15 15 

5 

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực 

quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc UBND 

cấp xã. 

15 15 

6 

Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân 

công phụ trách trong việc thực hiện các quy định 

của pháp luật. 

30 30 

II Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 75 75 

1 Thực hiện phân cấp quản lý. 09 09 

2 
Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí 

việc làm 
15 15 

3 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế giải quyết 

công việc cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

18 18 

4 
Thưc hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết (rà soát TTHC, KSTTHC, niêm yết TTHC) 
12 12 

5 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều 12 12 
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hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ. 

a Đơn vị có Trang hoặc Cổng thông tin điện tử. 04 04 

b 

Đơn vị có kênh điều hành tác nghiệp nội bộ (Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp qua 

mạng). 

04 04 

c 

Cung cấp đầy đủ dịch vụ hành chính công trực 

tuyến từ mức độ 02 trở lên trên Trang/Cổng thông 

tin điện tử của đơn vị. 

04 04 

6 
Thực hiện chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 
09 09 

III 
Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 
24 24 

1 Tổ chức công tác tiếp dân theo quy định. 09 09 

2 
Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được 

giải quyết đúng quy định pháp luật. 
15 15 

IV 

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về xây dựng cơ quan, đơn vị và kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 

36 32 

1 

Ban hành và thực hiện các quy định về phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Ban hành và thực hiện các quy định về Quy chế dân 

chủ, chi tiêu nội bộ, văn hoá công sở, công tác dân 

vận chính quyền. 

09 08 

2 

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc 

theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của 

cơ quan, đơn vị. Đối với công chức có trách nhiệm 

tiếp, làm việc trực tiếp với người dân và doanh 

nghiệp tại trụ sở phải đeo thẻ công chức. 

09 08 

3 

Không có công chức sử dụng thời giờ làm việc vào 

việc riêng; không đi muộn về sớm, không hút thuốc 

lá trong các công sở, không chơi games, nghe nhạc, 

đánh bài, uống rượu, bia, cà phê... trong giờ hành 

chính. 

09 07 

4 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 09 09 

V Công tác thi đua, khen thưởng 150 150 

1 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban 

hành chị thị, nghị quyết triển khai Kết luận số 83-

KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư; Luật Thi 

đua - Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Bộ, 

ngành, địa phương. 

30 30 

2 
Xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua, tham 

mưu công tác phát động phong trào thi đua. 
20 20 

3 
Chỉ đạo điểm công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào 

thi đua. 
20 20 
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4 
Tổ chức (tham gia) tập huấn, bồi dưỡng về công tác 

thi đua - khen thưởng. 
10 10 

5 

Xây dựng, ban hành Quy chế hoặc văn bản hướng 

dẫn về thi đua, khen thưởng, để cụ thể hóa các văn 

bản TW và tỉnh  

20 20 

6 Kiện toàn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng 10 10 

7 
Duy trì hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng. 
10 10 

8 
Công tác khen thưởng kịp thời, đúng quy định, 

không sai sót, không có khiếu nại tố cáo. 
20 20 

9 
Có báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm theo quy 

định. 
10 10 

VI 

Sáng kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Mỗi sáng tạo (sáng kiến) được 05 điểm, tối đa 

không quá 15 điểm. 

- SK1: Xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm đi 

động (appmobi) hệ thống thông tin Một cửa điện tử 

và Cổng DVC trực tuyến tỉnh   

- SK2: Triển khai hệ thống Biên lai điện tử trong 

giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện 

- SK3: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 1307/QĐ-UBND công bố danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. 

- SK4: Xây dựng API cơ chế cập nhật dữ liệu từ 

Cổng DVC và HTTT Một cửa điện tử tỉnh cung cấp 

cho Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh 

Quảng Trị (IOC tỉnh) để phục vụ quản lý, giám sát 

chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đối với lĩnh vực 

hành chính công.  

15 15 

 TỔNG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ 450 446 

* Tự xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./. 
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