UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 524 /SKHCN-VP

Quảng Trị, ngày 09 tháng 8 năm 2022

V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp
nâng cao Chỉ số PCI năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 3392/UBND-TH ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh
về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 (đính
kèm). Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị
thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tổ chức thực hiện Nghi ̣ quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh
ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025 và Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 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;
2. Tích cực, chủ động và sáng kiến để xây dựng phương án, tổ chức thực
thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
3. Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các
giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền
hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công chức, người lao động cấp dưới thuộc đơn vị có
hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi thực
hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan.
4. Tiếp tục lấy công tác cải cách hành chính làm khâu đột phá; rà soát, cắt
giảm các thủ tục không cần thiết, giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân và
doanh nghiệp. Thúc đẩy việc xử lý hồ sơ, nhiệm vụ trên môi trường mạng;
khuyến khích tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng tỉ lệ số hóa, chữ ký số và lưu trữ điện tử đối với
hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong
giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
5. Tăng cường công khai minh bạch thông tin trên Cổng thông tin điện tử
của Sở và các đơn vị thuộc Sở, đặc biệt là việc đăng tải đầy đủ các thông về quy
hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các
dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư.
6. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày
17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra
đối với doanh nghiệp; tăng cường thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong cơ quan, đơn vị của mình, nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu.
7. Tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để
địa diện nhiều loại hình doanh nghiệp được tham gia các cuộc gặp mặt, đối
thoại.
Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc ./.
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