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Quáng Trj, ngày 5 tháng 12 näm 2021

BAO CÁO
Cong tác cãi cách hành chInh, ciii thin môi truthng
du tir kinh doanh, nâng cao chi s PCI niim 2021

Thrc hin K hoch s 5959/KH-UBND ngày 25/12/2020 cüa UBND
tinh ye câi each hành chInh näm 2021, Cong van hung dn s 1 72/SNVCCHCVTLT ngày 09/3/202 1 cUa S& Ni vi1 v vic báo cáo CCHC djnh kS'
näm 2021, Van phông UBND tinh báo cáo cong tác cãi each hành chInh, cài
thin môi tru&ng dâu ttr kinh doanh, nâng cao chi so näng 1rc canh tranh c.p
tinh PCI nàm 2021 nhu sau:
I. Cong tác chi do, diu hinh; cong tác tuyên truyn cãi ciich hinh chinh
Trong nàm, Van phông UBND tinh triên khai thxc hin day dü các van
bàn chi dao cüa Trung iwng, cUa tinh ye cong tác cài each hành chinh, nâng cao
chi so nàng lirc earth tranh cap tinh.
Chi dao các Phông, Ban, Trung tam tiêp tic triên khai các Kê hoach da
ban hành. Thithng xuyên thrc hin cong tác tuyên truyên cãi each hành chInh
trén Cong Thông tin din tir tinh, Trang thông tin din tü cüa Van phông, Cong
Thông tin Xüc tiên dâu tu, Thung mai và Du ljch tinh và trirc tiêp tai Trung
tam Phc vi Hành chInh cong tinh.
IL Kt qua thirc hin cong tác ciii cách hinh chInh
1. Ciii cách the ch
Van phông UBND tinh dà phôi hçcp tham muu, thâm djnh, trinh UBND
tinh ban hành các van bàn quy pham pháp 1ut do các Sâ, ban ngành dugc phân
cong chU trI xây dmg. (Trong nám UBND tinh dâ k) ban hành 30 Quyêt d/nh
quy phgm pháp lugt, 4.231 Quyêt djnh và ho 8.000 van bàn chi dao, diêu hành
khác, dáp thig yêu cáu phát triên kinh té - xâ h5i cia dja phuvng). Chi dto
Trung tam Tin h9c tinh dang tãi các van bàn quy pham pháp 1u.t trên Cong báo
tinh kjp thii, dung quy djnh.
Triên khai kê hoach xây drng van bàn quy pham pháp Iut theo phân
cong cüa UBND tinh, Van phông dã dr thào và trInh UBND tinh ban hành
ye quy djnh chüc näng,
Quyêt djnh so 25!2021/QD-UBD ngày 18/10/2021
nhim vii, quyên han và co câu to chirc cüa Van phông UBND tinh Quàng Trj.
Rà soát, sira dOi, ban hành các ni quy, quy chê (Quy ché cong tác van thw
v hi mçt nhà njthc sO
1uu tr1i sO 222/QD-VP ngày 29/4/2021, N3i quyl,báo
phát
hành và quán l} van
xi'r
nhçn,
199/QD- VP ngày 19/4/2021, Quychê tiêp
bàn cja Van phOng UBND tinh sO 168/QD- VP ngày 06/4/2021...)
mt cira
2. Ciii each thu tiic hành chInh, thrc hin c
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V cong b cong khai thu tc hành chinh: TInh dn ngày 14/12/202 1, Van
phông UBND tinh dâ phôi hçp v9i các co quan, don vi râ soát, thm djnh, trInh
Chu tjch UBND tinh Quãng Trj ban hânh 31 Quyêt djnh, cong bô 619 thu tiic
hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt cüa ba cap chInh quyên (tinh, huyn,
xâ). Trong do cOng bô chuân hóa, ban hành mri: 172 TTHC; süa di, b sung,
thay the 275 TTHC; bâi bO 172 TTHC.
Nhp, cong khai trên Ca s dü 1iu quOc gia 462 thu tic hành chInh. Các
thu tiic hành chInh dixçc cong khai day dü trén Ca sâ dt 1iu quôc gia ye thu tiic
hânh chInh; Trang Thông tin din tr cüa tinh; Trang thông tin din tir cUa Van
phOng vâ niêm yet cOng khai tti Trung tam Phiic vii hành chInh công, B phn
Mt ccra cüa các Co quan, dan vj giãi quyêt thu tic hãnh chinh.
Rà soát, thâm djnh, trInh Chü tjch UBND tinh ban hành 28 Quyêt djnh,
phé duyt 381 quy trInh ni b giái quyêt TTHC theo co ché mt cira, mt ci.'ra
lien thông, dông th&i so hóa tat cã các quy trInh dé thrc hin tiêp nhn, giái
quyêt TTHC trên H thông thông tin mt cira din t1r tinh.
Tong so TTHC phâi rà soát theo yêu câu: 2.651 thñ t11c; Tong so TTHC
d rà soát: 2.167 thu tic; So TTHC dê nghj phân cap: 228 thu tijc (Phân cap
ngay: 209 thu tic; Phân cap kern theo các diêu kin bão dam khác: 19 thu tiic);
So TTHC không dé nghj phân cap: 1.939 thu tiic
TrInh UBND tinh quyêt djnh thông qua phuong an don giãn boa dôi vâi
20 TTHC.
Van phOng IJBND tinh cQng dâ tip nhn 37 phân ánh, kin nghj (PAKN)
cüa ngu&i dan ye giài quyêt thu tiic hành chInh trén Cong djch viii cong quôc gia,
dä chuyên PAKN den các ca quan có thâm quyên dê xr l' 14 phàn ánh, kiên
nghj và th%rc hin cong khai trén Cong djch vii cOng quOc gia dung quy djnh; trã
lai hoc yeu câu bô sung 23 kiên nghj khOng thuc thâm quyên giâi quyêt.
Tao tài khoãn Vnconect và hung dan, phân quyên báo cáo cho cong
chuc dâu mOi kiêm soát TTHC các ca quan chuyên mOn cap tinh; UBND cap
huyn và các Phông chuyên mOn cap huyn; Lânh do, cong chirc dâu môi và
Van thu cap xã trên H thông báo cáo cüa Van phOng ChInh phü gôm 465 tài
khoân.
TIch hcip và cOng khai 773/1.198 DVC mtrc d cao cüa tinh len cOngdjch
vii cong quôc gia dat ti 1 64,35% vuçlt chi tiêu quy djnh tai Nghj quyêt sO
01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cua Chinh phu, xêp thir 32/63 tinh thành toàn quôc
v s luçvng DVC dä tIch hçip trén Cong DVC Quôc gia.
Phôi hcip triên khai tfch hçp danh miic DVCTT len Cong DVC Quôc gia:
Cong DVC tinh cung cap 1.196 djch vu cOng trirc tuyên muc d 3,4 (Trong do,
DVCTT muc d 4 là 1.077, dat t' 1 54,1% tong so TTHC toàn tinh, dat ti 1
100% TTHC dü diêu kiên dime triên khai DVCTT m1rc d 4). T' lé DVCTT
müc d 3,4 có phát sinh HS trrc tuyên dat 60,6%.
So 1iu thông ké tir ngày 15/12/2020 den ngày 14/12/202 1, các co quan
hành chInh nhà nuc 3 cap (tinh, huyn, xã) dã tiép nhn, xir 1 405.386 ho s
trén H thng thông tin mt ci'ra din ti.'r tinh, trong dO dã giài quyêt 397.886 ho
so (giái quyt dung và truóc han 395.289 ho so dat ti 1 99,35%, qua han 2597
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ho so chim ti lé 0,65%); dang giâi quyt 7.500 h so (trong han 6.259 h so,
quáhn 1.241 hôso)
Phôi hçrp vài VNPT Quãng Trj xây dirng các biu mu v Báo cáo tInh
hinh, két qua giâi quyêt TTHC; mâu phiêu dánh giá cua t chi:rc, cá nhân và mu
tong hçip két qua dánh giá vic giái quyêt TTHC; mâu phiêu xin 1i, gia han;
rnau trách nhim giãi quyêt TTHC trên phân mêm mt cira din tü tinh. Hithng
dan các Co quan, don vj thirc hin báo cáo Cong tác kim soát TTHC trên h
thông thông tin báo cáo cüa Van phông ChInh phü; rà soát cong b thu tic hánh
chInh, quy trInh ni b giái quyêt TTHC dung thâm quyên và thvi gian quy
djnh.
3. Cãi cách ti chfrc b may
Trong näm, Van phông UBND tinh dã xây dmg và trInh UBND tinh phê
duyt Dê an sap xêp to chüc b may cüa Van phông ('Quy& djnh S6 1516/QDUBND ngày 15/6/2021,). Trinh UBND tinh ban hành Quyêt djnh quy dlnh chirc
näng, nhim viii, quyên han Va CO câu t chirc cüa Van phOng UBND tInh thay
the Quyêt djnh so 08/20 1 1/QD-UBND (Quyêt djnh so 25/2021/QD-UBND ngày
18/10/2021,);
Thirc hin quy trInh d nghj b nhim 01 lãnh dao Van phông, b nhim
iai Phó Giám dôc Trung tam Tin h9C tinh. Thiic hin quy trInh de nghj diêu
dng và tiêp nhn 03 cong chüc den Cong tác tai Van phông UBND tinh. rM
nghj và quyêt djnh nâng krong ththng xuyên 08 ngls&i; nâng luong triic thai
han 06 ngtthi.
4. Cãi cách ch d cong vi
Triên khai thirc hin Nghj quyêt so 115/NQ-HDNID ngày 09/12/2020 cüa
Hi dông nhân dan tinh ye chi tiêu biên ché hành chInh, so ngrnYi lam vic nám
2021, Van phOng dà ban hành Quyet djnh châm dirt 02 hçip dông lao dng theo
Nghj djnh so 68/2000/ND-CP và dä hoàn thành cat giám 02 chi tiêu theo Nghj
quyêt trên. Cu 04 cong chirc tham gia h9c các l&p Cao cap chInh trj, 05 COng
chirc, viên chrc hçc l&p Trung cap i lun chInh trj; 09 cOng chirc, viên chrc
hoàn thành bOi drOng quán 1 nhà ni.rOc ngch chuyên viên chInh; ci'r 07 cong
chuc, viên chirc tham gia 1rp bôi drOng k näng lânh dao, quãn i cap phông,
01 cong chirc tham gia lap bôi duông nghip vii cOng tác to chuc và nhiêu
CCVC tham gia các 1&p bôi duäng nghip vçi, tp huân khác. Thrc hin quy
trInh cho 01 cOng chiic chuyên cOng tác theo quyêt djnh cüa Sâ Ni vli. Chi dao
các b phn chuyên mon rà soát, bo sung quy hoach vâ thrc hin các bithc theo
quy djnh dê kin toàn lânh dao Vn phOng, các don vj trrc thuc Van phông.
5. Cal cách tãi chInh cong
Thirc hin nghiêm tuc quy ché chi tiêu ni b; quy chê thäm, viéng cUa
Van phOng. Tang cung thirc hành tiêt kim, chông lang phi; tang cii&ng six länh
dao cüa Dãng dOi vai cong tác phát hin, xu 1 vi vic, vi an tham nhüng; tO
chüc thirc hin Ké hoach phông chong tham nhUng nãm 2021 sO 28/KH-VP
ngày 18/01/2021, K hoach thirc hin Quy chê dan chü cci sâ nãm 2021 so
591KH-VP ngày 28/01/2021.
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Chi do b phn Ké toán thirc hin cong khai tài chInh theo dung quy
djnh; xây drng và ban hành cac van ban ye chê d, djnh mirc, tiêu chun trong
quãn 1, si'r diing ngân sách Nhà niróc, sir diing tài san cong theo quy djnh hin
hành và phü hçip diêu kin thirc t ti dan vj ('Quy& djnh so' 393/QD-VP ngày
23/07/2021 ye viêc ban hành dinh mic tiêu hao nhiên lieu xe ô tO cia Van
phOng UBND tinh, Quye't djnh sO' 676/QD- VP ngày 3 1/12/2020 v vic ban
hành QUy chê quán l, th dyng tài san cOng tgi Van phOng UBND tinh).
6. Xây drng và phát trin ChInh phil din tir, ChInh phü s
Thirc hin trit dé vic img ditng cong ngh thông tin trong chi do diu
hành, các dan vj, b phn trirc thuc da xCr 1 hâu hét các van bàn qua ming
internet, tth các van bàn không duçic phép và van bàn dc thu.
Duy trI và không ngrng nâng cao t& d truy cap, chit 1ucng bài vit trên
Cong Thông tin din ti~ tinh, Cong Thông tin Xüc tiên Dâu tir, Thuang mü và
Du ljch tinh, Trang Thông tin din ti'r cüa Van phông. 100% van bàn duçic thirc
hin bang chü k so và gl.'ri nhn qua mng, trr các van bàn mt và van bàn khác
theo quy djnh. Tiêp t1ic to chc thirc hin các phân mêm Djch vii cong trrc
tuyên, Mt cira din tr, thu phi bang bién lai din tr, 100% can b, cong chic,
viên chirc trên toàn tinh duqc cung cap tài khoân thu din ti dê phic vii vic gcri
nhn van bàn din tr qua mng.
7. Cãi thin môi trnô'ng du tr kinh doanh, duy trI nãng cao các chi
s PAR, PAPI, PCI, SIPAS
Tham mi.ru UBND tinh theo dOi, don doe các co quan chuyên mon thuc
TJBND tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành phô duy trI và nâng cao h thông
các chi so hành chInh; tang cuäng cOng tác chi do diêu hành, thirc hin k' 1ut,
k' cuang hành chInh; tham mi.ru sap xep ljch lam vic lãnh do kjp thai dê lânh
dao tinh lam vic vâi các to chirc, thirc hin cong tác quãng bá, xüc tiên dâu tu,
tp trung vào các dir an näng luçmg tr9ng diem, các dr an dâu Ui cOng trung han;
chi dao rà soat, tháo gi nhthig vuàng mac, khó khãn dôi vói vic thirc hin các
dr an tr9ng diem dang thirc hin.
Chi dao Trung tam Xàc tiên Dâu tu, Thuang mai vã Du ljch tinh day
manh cong tác Marketing din tir trong các hoat dng xàc tiên dâu tu, thuang
mai, du ljch cüa tinh trên Cong thông tin din tü cüa Trung tam (website
ipa.quangtri.go'v.vn) yà các trang mng xâ hi nhu fanpage, facebook, youtube;
phôi hçip vâi các dan vj truyen hInh VTV8, Báo Dâu Ui, Tp chI Diên dan
Doanh nghip,... trin khai các hoat dng truyên thông tuyên truyên, quâng bá
thu hut du Ut yào tinh Quãng Trj.
Xây dmg Danh mic chi tiêt các dr an ru tiên kêu gi dâu tu vào tinh
Quang Trj näm 2021 2022. Xây dirng và hoàn thành h sa, danh miic (co s& du
1iu) ye tiêm nang the manh, co hi dâu tir cüa 10 huyn, thj xâ, thành phô tinh
Quâng Trj dê cung cap nhilng thông tin can thiêt giup các nhà dâu Ut xem xét,
khão sat, quyt djnh hra ch9n dja diem dâu Ut trên dja bàn. Cp nht trên phâm
mm CSDL thông tin dâu Ut tinh Quãng Trj t?i website ipa.quangtri.gov.vn.
H trçl các doanh nghip nâng cao näng 1iic trong san xuât, hoân thin quy
trInh pháp 1 và tham gia doàn giao thuang, ket nOi cung câu hang hóa, tham gia
-

-

-
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hi chç trin lam trong vâ ngoài nisóc. H trçl các doanh nghip thirc hin xây
drng Ca s& df 1iu san phâm, truy xuât nguôn gôc san phâm, qua do giüp doanh
nghip két nôi thj trn&ng, tiêu
san phâm, dc bit là thj trumg tai các thành
phô ln trong và ngoài nuóc.
XOc tién và thu hñt nguôn von h trq ttr Trung ucng và các to chüc Phi
ChInh phU phic vli cho hoat dng XTTM trên dja bàn tinh nhm h trçi doanh
nghip. Nghien cthi triên khai có hiu qua các chixung trInh xOc tién tht.rcmg mi
theo hixâng chuyên dOi so, t.p trung 1ira ch9n các san phâm ru tiên h trçY phát
triên thj tri.rO'ng xuât khau, dc bit là thj tnrng các nixâc EU sau khi hip djnh
EVFTA Co hiêu krc.
Dé xuât triên khai mt so ni dung tháo lun ti Hi nghj triic tuyên vi
hai tinh Savannakhet và Mukdahan trong lTnh virc du ljch và dâu tu. Xây drng
mâu thiêt kê tham gia cuc thi thiêt kê logo và slogan du Ijch Quãng Trj. Chuân
bj các diêu kin dê to chirc cuc thi viêt ye du ljch Quãng Trj do UBND tinh to
chiic...
- Cong tác tiêp cong dan duçc thirc hin diing quy djnh. Trong k' báo
cáo, Ban Tiêp cOng dan tinh d phôi hçp vâi Thanh tra tinh, Ban Ni chInh Tinh
Uy, Van phOng Tinh üy, Van phOng Doàn Di biêu Quôc hi và Hi dông nhân
dan tinh lam tot cOng tác tiêp cong dan trong thyi gian diên ra Dti hOi dai biôu
tinh Dãng b lan thir XVII; Bâu c1r di biêu Quôc hi khOa XV và Dai biêu Hi
dOng nhân dan các cap nhim kS' 202 1-2026; trong thi gian diên ra các kS' h9p
cüa Quôc hi khóa XV và các k' h9p cüa Hi dông nhân dan tinh.
D phôi hcp tO chüc tiêp 1.005 luçrt/l .068 nguii/l .036 vi vic, cii the
nhix sau:
+ Tiêp thumg xuyên: 649 hrçt/712 ngu&i!633 vii vic, trong do doàn
dông ngu&i 3 doànll4 ngi.thi/3 vii vic (tiép lan dâu 2 vii vic, tiêp nhiêu lan 1
vu viêc).
+ Tiêp djnh k' vádt xuât: 356 luçit /356 ngu?ii /403 vçt vic (tiêp ln du
311 viii vic, tiêp nhiêu lan 45 vi).
Hang tháng, tham muu UBND tinh ban hành các Thông bao két lun tiêp
cOng dan djnh kS' và các van bàn xcr 1 các ni dung khiêu nai, tO cáo, kiên nghj,
phân ánh cüa cOng dan giri den các So, Ban, ngành, dja phuang lien quan dê giái
quyêt, trã l&i cho cong dan.
Báo cáo day dü và kjp thii ye tInh hInh tiêp nhn, giái quyêt và trã ket
qua ho sci thu tiic hành chInh ti cap tinh, cap huyn và xà trén dja bàn tinh, kiên
nghj, dé xuât các giãi pháp nhàm nâng cao chat krçing giãi quyêt ho sci cho to
chirc, cá nhãn lam TTHC.
IV. Phtrong huIrng, nhim v11 cal cách hành chInh, cãi thin môi
trtrô'ng du tir kinh doanh nãm 2022
1. Tiep t1ic thrc hin vic rà soát, h thông hóa, xây drng van bàn quy
phm pháp lut theo phân cong cUa UBND tinh và các nhim vi chuyên mon
cüa cci quan Van phOng, kjp thai có bin pháp tham mixu, dê xuât xtr l các van
bàn h& hiu Iirc thi hành.
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2. Tang cithng k' !ut, k' clzang trong qua trInh thirc hin nhim vii, cong
vi cüa di ngü cong chüc, viên chrc, ngi.thi lao dng; thirc hin cong khai minh
bach theo quy djnh, tránh phát sinh chi phi không chInh thüc vOi doanh nghip.
3. Tiêp tiic to chirc thirc hin Quyêt djnh so 1 516/QD-LTBND ngày
15/6/2021 cüa UBND tinh ye vic phê duyt Dê an sap xêp, Co câu to chi'rc b
may cüa Van phông UBND tinh.
4. Triên khai kê hoach tp huân nàrn 2022 cüa UBND tinh giao cho Van
phông, két hqp tang ctx&ng tuyên truyên ye cong tác câi each hành chInh; cOng
tác phô biên giáo diic pháp lu.t cho CC, VC, ngu&i lao dng cor quan, ngthi
dan, doanh nghip; nâng cao nhn tht'rc ye miic dIch, nghra cüa cOng tác ca
each hành chInh, cOng tác kiém soát thu tiic hành chInh, cái thién mOi trixng
dâu tu kinh doanh, nâng cao näng 1irc canh tranh cap tinh; quyên dugc phãn ánh,
kiên nghj ye nhing vithng mae, khó khän khi thirc hin thu tic hành chInh.
5. Tiêp ti1c thirc hin hin dai boa hành chInh. Tang cuing irng diing cong
ngh thông tin, xir 1 van bàn trên môi tru&ng din tr, nâng cao chat hxqng, ti 1
giài quyêt ho so dung han; dôi mâi phisong thuc và lê lOi lam vic, tham mlsu,
phiic vit cong tác chi dao, diêu hành cüa các cap lãnh dao dat hiu qua cao.
6. Phôi h?p v&i các don vj, dja phuong xây dirng kê hoach xüc tiên dâu ti.r
näm 2022; triên khai các kê hoach, chircing trInh xüc tiên dâu tis, tp huân xi1c
tiên thi.wng rnai, du ljch.
7. Tiêp tVc triên khai thrc hin Thông ti..r sO 01/2020/VPCP ngày
2 1/10/2020 cüa Van phông ChInh phU ye quy djnh ché d báo cáo djnh kS' và
quán l, si.'r diing, khai thác H thông thông tin báo cáo cüa Van phông Chinh
phü, Cong van so 134 1/VPCP-KSTT ngày 03/3/202 1 cüa Van phông Chmnh phü
v thirc hin báo cáo thông qua thác H thông thông tin báo cáo cüa Van phông
Chinh phü.
Trén day là báo cáo tinh hInh và két qua thirc hin cong tác cãi cách hành
chinh, cãi thin môi tri.thng dâu ti.r kinh doanh näm 2021, Phi.rang hrâng nhim
vi nàm 2022 cüa Van phông UBND tinh. Van phông UBND tinh báo cáo dé S
Ni vu, Sâ Ké hoach và Dâu tu theo dOi, tong hqp./.
Nuin/thn:
- Sâ Nôi vu (b/c);
- Sà KH&DT-TT BCD PCI (b/c);
- CVP, các PVP;
- Phông KSTTHC;
- Các Trung tam: TH, HHC, XTDT;
- Li.ru: VT, HC-TC(p)
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