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KẾ HOẠCH 

Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại kết quả chỉ số 

cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương trong năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính 

các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 26/01/2021 của Sở Công 

Thương về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. 

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục các tiêu chí chưa đạt 

điểm tối đa tại Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trong 

năm 2021, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khắc phục các tiêu chí chưa đạt 

điểm tối đa tại kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tuyên truyền, phát huy những thành tích đã đạt được trong 

công tác CCHC năm 2020; đồng thời triển khai khắc phục những hạn chế trong 

thực hiện các nội dung trong công tác CCHC của Sở trong năm 2021. 

2. Yêu cầu: Đánh giá đúng thực trạng, kết quả triển khai thực hiện công 

tác CCHC tại đơn vị; Phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, tổ chức triển 

khai, khắc phục có hiệu quả những nội dung tiêu chí thành phần chưa đạt điểm 

tối đa trong việc thực hiện công tác CCHC năm 2020. 

II. NỘI DUNG 

Năm 2020 chỉ số CCHC của Sở Công Thương đạt 95,56/100 điểm (bị trừ 

4,44 điểm), xếp thứ 1/20 đơn vị. Nhằm phát huy thành tích đã đạt được và triển 

khai khắc phục những hạn chế đối với các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối 

đa, Sở Công Thương đưa ra các giải pháp thực hiện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (12/12,5 điểm) 

- Tiêu chí thành phần 1.5: Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách 

hành chính: 1,5/02 điểm. 

- Nguyên nhân: Chưa có sáng kiến/ giải pháp mới được áp dụng trên toàn 

tỉnh hoặc có đề tài khoa học cấp tỉnh được đánh giá, xếp loại từ mức "Đạt" trở 

lên. 

- Giải pháp khắc phục: Hội đồng sáng kiến của Sở thực hiện đôn đốc các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng sáng kiến hoặc giải pháp mới 

trong cải cách hành chính, đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp có thể nhân rộng 
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áp dụng trên toàn tỉnh hoặc đề tài khoa học cấp tỉnh; đồng thời xây dựng 02 sáng 

kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính trở lên áp dụng tại Sở. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (20/21 điểm) 

- Tiêu chí thành phần 3.2.1: Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC 

theo quy định: 01/02 điểm. 

- Nguyên nhân: Từ 85% - dưới 100% TTHC đầy đủ, kịp thời theo quy 

định. 

- Giải pháp khắc phục: Văn phòng Sở chủ động trình Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định khi có Quyết định công bố TTHC 

của Bộ Công Thương đảm bảo đạt tỉ lệ 100%. 

3. Cải cách tài chính công (11/11,5 điểm) 

- Tiêu chí thành phần 6.1.1: Thực hiện công tác tài chính - ngân sách; 

chấp hành chế độ báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính cấp trên theo quy định 

tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh: 1/1,5 điểm. 

- Nguyên nhân: Thực hiện đúng quy định và gửi báo cáo sau thời hạn. 

- Giải pháp khắc phục: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp Văn phòng 

Sở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh đúng quy định và gửi báo cáo đúng thời hạn. 

4. Hiện đại hóa hành chính (14,06/16 điểm) 

* Tiêu chí thành phần 7.2.2: Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trong năm: 0,56/1 điểm. 

- Nguyên nhân: Dưới 50% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 có phát sinh hồ sơ (28%=0,56 điểm). 

- Giải pháp khắc phục: Tăng cường tuyên truyền đối với tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4.. 

* Tiêu chí thành phần 7.3.2: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI: 0/1 điểm. 

- Nguyên nhân: Dưới 5% số hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận qua 

dịch vụ BCCI. 

- Giải pháp khắc phục: Tăng cường tuyên truyền đối với tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu 

chính công ích. 

* Tiêu chí thành phần 7.3.3: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận 

qua dịch vụ BCCI: 0/1 điểm. 

- Nguyên nhân: Dưới 5% số hồ sơ giải quyết TTHC được trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI. 
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- Giải pháp khắc phục: Tăng cường tuyên truyền đối với tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đăng ký thực hiện trả kết quả qua dịch 

vụ Bưu chính công ích. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục pháp huy kết 

quả đạt được trong năm 2020; đồng thời khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa triển 

khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở (Bộ phận thường trực Công tác CCHC của Sở) có trách 

nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp 

thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch khắc phục những tiêu chí thành phần chưa đạt điểm 

tối đa tại kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020 của Sở Công 

Thương. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn 

vị phản ánh về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở, TT KC&XTTM; 

- Lưu VT, VP(NTA). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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