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Số:          /BC-SCT Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính 

phủ trong 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 

108/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Sở Công Thương báo cáo kết quả 

thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. Công tác cải cách hành chính 

- Về đẩy mạnh ứng ựng CNTT: Sở đã ban hành Kế hoạch số 1266/KH-

SCT ngày 28/8/2020 về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/chính quyền số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương 

- Hệ thống gửi, nhận văn bản qua mạng: Đối với việc gửi nhận văn bản 

điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Công Thương đã triển khai 

thực hiện đúng theo quy định chỉ đạo, điều hành các cấp. Quán triệt, chỉ đạo bộ 

phận Văn thư cũng như toàn thể CBCC,VC thuộc Sở thực hiện theo đúng quy 

định việc gửi nhận văn bản điện tử trên “Hệ thống thông tin dành cho CBCC 

của tỉnh” tại địa chỉ https://hethongvanban.quangtri.gov.vn và “Hệ thống quản 

lý văn bản hồ sơ công việc” tại địa chỉ https://vpdt.quangtri.gov.vn. Hiện tại, 

100% văn bản đến và văn bản đi của Sở được quản lý qua phần mềm “Hệ 

thống quản lý văn bản hồ sơ công việc” (trừ văn bản mật). Việc ứng dụng Phần 

mềm gửi nhận văn bản điện tử qua mạng đã giúp Lãnh đạo Sở cũng như toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin một cách 

khoa học và có hiệu quả hơn. 

- Hệ thống báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao: 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, 

Lãnh đạo Sở luôn chú trọng và chỉ đạo, quán triệt các phòng phải thường xuyên 

theo dõi, bám sát các nội dung được giao trên hệ thống để thực hiện báo cáo kịp 

thời, hiệu quả. Tính đến 31/5/2022, trên hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ 

tại địa chỉ http://theodoichidao.quangtri.gov.vn. Sở Công Thương có 81 nhiệm 

vụ, và đã hoàn thành 54 nhiệm vụ, chưa có nhiệm vụ nào của UBND tỉnh và 

Chủ tịch UBND tỉnh giao trên hệ thống hoàn thành quá hạn.  

- Việc ứng dụng hệ thống thư điện tử công vụ: Hiện nay, tất cả các văn 

bản chính thống liên quan đến công việc của Sở thì toàn thể cán bộ, công chức, 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/
https://vpdt.quangtri.gov.vn/
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viên chức và người lao động đều thực hiện việc trao đổi thông tin qua hệ thống 

thư điện tử công vụ đã được cấp có dạng...@quangtri.gov.vn.  

- Về tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính: Đến nay 100% TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở đều được số hóa và cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3,4), 

Hiện tại Sở cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 67 thủ tục 

hành chính, Đặc biệt trong các đợt dịch Covid-19, khi mà Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh tạm ngừng tiếp nhận giao dịch thì tổ chức, cá nhân nộp 

trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ công cũng tương đối tăng và Sở đã chỉ đạo 

cán bộ một cửa xử lý chuyển hồ sơ trên hệ thống tại nhà và cán bộ chuyên môn 

các phòng cũng xử lý thông qua hệ thống mạng tại nhà để xử lý kịp thời phục 

vụ cho người dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; Sở 

Công Thương đã triển khai thống kê, rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục 

hành chính đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương; 

Hướng dẫn báo cáo công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, tổng hợp, 

cung cấp danh mục TTHC có phí, lệ phí cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã năm 

2022; 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 cơ quan. 

II. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận điện năng 

Thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một cửa liên thông trong giải quyết 

các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp, chỉ số tiếp cận điện năng 5 tháng 

đầu năm 2022 là 1,93 ngày với tổng số công trình là 14, đáp ứng quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

III. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

- Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 202/KH-UBND ngày 

17/12/2021 của UBND tỉnh); Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg 

ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển 

thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xã và hải đảo giai đoạn 2021-2025 (Kế 

hoạch số 217/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh). 

- Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị năm 2022 đối với 11 Đề án 

của 4 Đơn vị Chủ trì với tổng kinh phí 3.526.000.000 đồng (Quyết định số 

728/QĐ-UBND ngày 07/3/2022). Trong đó, Sở Công Thương chủ trì thực hiện 

03 Đề án, cụ thể: 

mailto:...@quangtri.gov.vn
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+ "Đề án hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhằm hoàn thiện và phát triển cho 

một số sản phẩm nông sản đặc trưng, OCOP của tỉnh năm 2022", hiện nay Sở 

Công Thương đang tiến hành thực hiện thông qua các nội dung hỗ trợ nhằm 

phát triển và hoàn thiện sản phẩm cao dược liệu (cao chè vằng; cao cà gai leo, 

cao dây thìa canh); tinh dầu tràm, nước súc miệng thảo dược; nước mắm; dầu 

lạc để đáp ứng yêu cầu và tiêu chí của hệ thống phân phối, siêu thị như kiểm 

nghiệm mẫu sản phẩm; tạo hệ thống tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Icheck 

sản phẩm theo mã số mã vạch; Thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác. 

+ Hiện đang xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung triển khai các 

Đề án:(1) "Tổ chức đoàn doanh nghiệp tỉnh tham gia các Hội nghị kết nối cung 

cầu hàng hóa tại các tỉnh/thành trong nước" nhằm hỗ trợ kết nối các sản phẩm 

đặc trưng, chủ lực của tỉnh với các thị trường tiêu thụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí 

Minh và các tỉnh, thành phố. Kế hoạch thực hiện Quý III, IV/2022.(2) Đề án "Tổ 

chức hoạt động kết nối sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị đưa vào hệ thống Siêu 

thị Coopmart Đông Hà và các siêu thị mini, Cửa hàng nông sản trên địa bàn 

tỉnh". Kế hoạch thực hiện Quý III, IV/2022. 

-   Nhằm triển khai Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 

sản năm 2022, Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự 

toán Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản năm 2022 đối 

với  03 Đề án của 03 Đơn vị Chủ trì với tổng kinh phí 374.000.000 đồng  (Tờ 

trình số 758/TTr-SCT ngày 20/5/2022). Trong đó Sở Công Thương chủ trì triển 

khai Đề án  "Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Trị tham gia các sàn giao dịch Thương 

mại điện tử uy tín" trong nước để tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, OCOP của 

tỉnh. Kế hoạch thực hiện Quý III, IV/2022. 

+ Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản 

phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 2022, Sở Công 

Thương đã đăng ký nhu cầu triển khai hoạt động hỗ trợ xây dựng và phát triển 

thương hiệu sản phẩm cà phê và cao dược liệu; Tổ chức đoàn doanh nghiệp 

tham gia giao thương tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai (Công văn số 415/SCT-

QLTM ngày 25/3/2022) . Kế hoạch thực hiện Quý III, IV/2022. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh năm 

2022, đã ký kết các hợp đồng với Cục TMĐT&KTS (Bộ Công Thương); thực 

hiện xây dựng các Đề án phát triển thương mại điện tử năm 2023 trình Bộ 

Công Thương xem xét, phê duyệt. 

- Tham mưu các giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, khai 

thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào; tổ chức Đoàn 

công tác của tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên 

giới Việt Nam-Lào lần thứ XII tại Viêng chăn (CHDCND Lào); Chuẩn bị công 

tác tổ chức "Hội thảo đào tạo chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp" 

nằm trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo TTLTM tỉnh năm 2022 (dự kiến 

tổ chức vào tháng 6/2022); Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp lần thứ 4 
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UBHHTM Việt Nam-Thái Lan. Tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

phát triển ngành Công Thương 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet. 

- Phối hợp tham mưu công tác xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch 

hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt 

Nam đến năm 2025. Phối hợp tham mưu công tác thẩm định tư dự  án  đầu  tư 

Trung  tâm  dịch  vụ Logistics Hợp Thịnh tại Khu công nghiệp Quán Ngang; 

Chuẩn bị nội dung và phối hợp tổ chức làm việc với Đoàn công tác khảo sát 

xây dựng "Đề án phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu 

quả với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045". 

- Phối hợp trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại khu vực 

Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022 thuộc Chương  trình 

XTTM  Quốc  gia  năm  2022. Xác nhận và giám sát việc tổ chức Hội chợ 

TM&DL Gio Linh năm 2022 nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Gio Linh. 

IV. Hoạt động khuyến công 

1. Khuyến công tỉnh 

- Từ đầu năm, Sở chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp (gọi tắt là Trung tâm) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra danh mục 

đăng ký kế hoạch khuyến công, thống nhất hướng dẫn các đơn vị đáp ứng các tiêu 

chí lập hồ sơ khuyến công tỉnh đợt 1. Trung tâm đã trình Hội đồng thẩm định đợt 

1 với 25 đề án, tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ 2.010 triệu đồng. Trong đó có: 01 đề 

án mô trình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; 01 đề án di 

dời nhà máy gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp; 01 đề án đào tạo nghề may công 

nghiệp, 01 đề án áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và 25 đề án ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định 

phê duyệt hỗ trợ, Trung tâm tổ chức ký hợp đồng và hướng dẫn các đơn vị thụ 

hưởng triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ quy định.  

2. Khuyến công quốc gia 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 

28/12/2021 giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022, trong đó 

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN được giao thực hiện 02 đề án, với 05 đơn 

vị thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.500 triệu động. Hiện Trung tâm đang 

hướng dẫn đơn vị thụ hưởng triển khai một số nội dung cần thiết để hoàn thành 

sớm khi được Bộ Tài chính phân bổ dự toán. 

3. Công tác bình chọn và xúc tiến thị trường cho sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu 

3.1. Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

- Trung tâm đã triển một số nội dung được Sở Công Thương giao trong 

công tác tổ chức Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
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(CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh lần 6, năm 2022. Kết quả có 22 sản phẩm/bộ sản 

phẩm của 19 doanh nghiệp, cơ sở CNNT được UBND tỉnh công nhận là sản 

phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Trong đó có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 

04 giải ba, 02 giải khuyến khích. Các sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba được 

Hội đồng Bình chọn lựa chọn đại diện cho tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực 

miền Trung – Tây Nguyên năm 2022. 

3.2. Công tác xúc tiến thị trường cho sản phẩm CNNT 

- Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các 

hoạt động xúc tiến thị trường trong nước cho sản phẩm CNNT của tỉnh do 

Trung tâm tổ chức trong năm. 

- Lập kế hoạch tham gia 03 hội chợ của ngành tại (Thanh Hóa, Ninh 

Thuận, Tây Ninh), 02 Hội nghị kết nối cung cầu. Trình xin điều chỉnh 01 nội 

dung sang hỗ trợ tổ chức trung bày sản phẩm khởi nghiệp trong khuôn khổ Đại 

hội Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnhlần thứ XIII, tháng 9/2022. 

4. Một số khó khăn, vướng mắc 

- Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, 

nên một số nội dung công tác diễn ra chậm hơn so với kế hoạch.   

- Chuỗi sản xuất kinh doanh bị gián đoạn trong thời gian khá dài, nên kế 

hoạch mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi, việc phát 

triển các sản phẩm mới cũng có phần chững lại.  

- Quy mô, năng lực của các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh còn hạn chế (cả tài 

chính lẫn khả năng quản lý, điều hành) nên nội dung đăng ký khuyến công chủ yếu 

tập trung vào nhu cầu đổi mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.  

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường của Trung tâm tương 

đối chậm bởi phụ thuộc vào kế hoạch của các tỉnh, thành phố ban hành. 

Trên đây là kết quả thực hiện Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 

13/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2022 trong 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương, 

kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, TTKC&TVPTCN, VP Sở; 

- Lưu VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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