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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:          /BC-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tuyền truyền Cải cách hành chính năm 2022 
  

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 10/01/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 95/KH-SCT ngày 19/01/2022 về tuyên 

truyền cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2022, Sở Công Thương báo 

cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác triển khai  

Công tác tuyên tuyền về CCHC luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo 

triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh, của 

Bộ, của các cơ quan đầu mối được phân công chấm điểm và của Ngành đến toàn 

thể cán bộ CCVC để nắm bắt và thực hiện, cụ thể: Kế hoạch 4289/KH-UBND 

ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Kế hoạch CCHC nhà nước năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 10/01/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch hành động số 3301/KH-UBND 

ngày 05/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về CCHC, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030... 

2. Kết quả đạt đƣợc 

2.1. Mức độ hoàn thành Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

- Công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở: Thường 

xuyên cập nhật, đăng tải các tin, bài, ảnh và văn bản chỉ đạo về CCHC, cải cách 

bộ máy hành chính Nhà nước; nhất là các nội dung về nâng cao hiệu quả tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; đẩy 

mạnh sử dụng văn bản điện tử ký số các cơ quan, đơn vị; xây dựng Chính quyền 

điện tử hướng đến Chính quyền số; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ CCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, ... công tác 

tuyên truyền CCHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc. 

Trong năm 2022 Sở Công thương đã đăng 04 tin bài về cải cách hành 

chính, 20 văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương,  địa 

chỉ trang: http://socongthuongdienbien.gov.vn/vi/news/Tuyen-truyen-Cai-cach-

hanh-chinh-38/.  

- Tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực 

tiếp cho hơn 150 lượt về thủ tục hành chính chuyên ngành.  

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền: Nội dung tuyên truyền 

về CCHC đảm bảo theo Kế hoạch số 95/KH-SCT ngày 19/01/2022 của Sở. Đến 

thời điểm báo cáo đã hoàn thành 100% mục tiêu Kế hoạch. 

http://socongthuongdienbien.gov.vn/vi/news/Tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-38/
http://socongthuongdienbien.gov.vn/vi/news/Tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-38/
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2.2. Mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC  

Hình thức tuyên truyền CCHC đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau, 

cụ thể:  

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong tại Hội nghị chuyên đề, Hội nghị 

chuyên ngành và trong các buổi họp giao ban của cơ quan nhằm phổ biến, quán 

triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ 

công chức; viên chức trong toàn ngành.   

- Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến trên 

cổng dịch vụ công Quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh tạo điều kiện giúp 

người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời.  

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải 

cách hành chính nhà nước, xây dụng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 

của ngành Công Thương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cái cách hành chính theo kế hoạch của 

tỉnh, với nội dung đa dạng, phong phú, chuyền tải đầy đủ về đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như mục tiêu, nhiệu 

vụ, nội dung, giải pháp của cải cách hành chính.  

- Tập trung ra soát, đơn giản hóa, công bố công khai các bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử của ngành. 

- Tuyên truyền về cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của 

cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải 

quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2022 của Sở Công Thương./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Sở TTTT (b/c); 

- UBND tỉnh, Sở Nội Vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Thông báo nội bộ; 

- Lưu: VT,VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Vũ Hồng Sơn 
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