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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 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tuyền truyền Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 
  

Thực hiện Quyết định số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 

2022; Kế hoạch số 51/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. 

Tiếp theo Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 06/01/2022 của Sở Công 

Thương về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Sở Công 

Thương báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 

với những nội dung sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính  

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền. 

- Thường xuyên đăng tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải 

cách hành chính lên trang thông tin điện tử của sở.  

- Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện 

CCHC của ngành trên trang TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc. 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị chuyên ngành,phổ 

biến, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội 

ngũ cán bộ công chức; viên chức. 

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành mới và TTHC lên công thông tin điện tử của ngành. 

- Tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuyên truyền 

trực tiếp qua hướng dẫn của các phòng CMNV sở, công tác thanh tra kiểm tra 

chuyên ngành. 

- Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên 

trang thông tin điện tử chuyên ngành. 

- Tiến hành 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. 

2. Thống kê lƣợng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền. 

- Trên trang Thông tin Điện tử chuyên ngành: Trong 6 tháng đầu năm 

2022 Sở Công thương đã đăng 02 tin bài về cải cách hành chính, 15 văn bản quy 

phạm pháp luật chuyên ngành lĩnh vực công thương lên trang thông tin điện tử 

chuyên ngành của sở  

- Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về cải cách hành chính cũng thường xuyên được cập nhập lên trang 

thông tin điện tử của ngành; 
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- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung CCHC của UBND tỉnh, Bộ 

Công Thương, của ngành; các giải pháp thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2026. 

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

tiếp cho hơn 100 lượt về thủ tục hành chính chuyên ngành. 

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC trên cổng thông tin 

điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, các nhân tra cứu và tìm hiểu thông tin. 

- Ngoài ra các phòng chuyên môn tham mưu các văn bản hướng dẫn theo 

lĩnh vực chuyên ngành tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong  

II. Đánh giá chung. 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính được Sở 

triển khai khá toàn diện, đồng bộ; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và 

hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó 

nâng cao nhận thức về quan điểm và sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành 

chính; Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính; Tổ chức, công dân thực hiện giám sát việc thực hiện 

nghiêm các quy định công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Đạt 50% mục tiêu kế hoạch năm 2022 

III. Đề xuât, kiến nghị: Không 

IV. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

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

cách hành chính nhà nước. 

- 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.  

- Tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở 

và đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở và đơn vị trực thuộc đến cán bộ, công chức, viên chức. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 

tháng đầu năm 2022 của Sở Công Thương./. 
 

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