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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND tỉnh 

 

Thực hiện công văn số 223/HĐND-TH ngày 24/7/2019 của HĐND tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo lấy ý kiến triển khai sáng kiến dân chấm 

điểm tại TTDVHCC tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo các nội dung liên quan 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến giải quyết các 

thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. 

Hàng năm, Ban quản lý Khu kinh tế xác định công tác cải cách hành chính 

(CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó Ban quản lý 

Khu kinh tế luôn quan tâm sâu sát đối với việc tổ chức triển khai thực hiện đẩy 

mạnh công tác CCHC trong cơ quan, thể hiện thông qua việc phổ biến, tuyên 

truyền và quán triệt thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, cụ thể hóa các 

Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Chương trình, kế hoạch của 

UBND tỉnh trong công tác CCHC. 

Công tác CCHC đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quan tâm, chú trọng đưa 

vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Đảng ủy, của Ban Quản lý để 

tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định. Việc thực 

hiện CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hàng năm của đảng viên, CB, CCVC và lao động trong cơ quan, đơn vị. 

Trong những năm qua, kết quả thực hiện công tác CCHC của Ban đã thực 

sự chuyển biến một cách tích cực; đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình giải quyết TTHC; Giải quyết công việc 

với thái độ thân thiện, hiệu quả; Không gây phiền hà, sách nhiễu; Thực hiện giảm 

30-50% thời gian giải quyết TTHC; TTHC được giải quyết trên phần mềm “Một 

cửa điện tử” một cách nhanh gọn, đúng quy trình tạo điều kiện thuận tiện cho cá 

nhân, tổ chức đến làm việc; tổ chức phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của cá nhân, tổ 

chức về quá trình giải quyết TTHC tại Ban đúng quy định. 

Đã thực hiện đúng quy định việc niêm yết công khai các quy trình TTHC, 

thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, họ tên, chức vụ công chức trực tiếp giải quyết công 

việc và các quy định khác trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; Thực 

hiện niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 

Ban đã được UBND tỉnh công bố, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử 

và tại bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Ban để tổ chức, cá nhân có liên 

quan tiện theo dõi, thực hiện TTHC. Các bộ phận chuyên môn của Ban có sự phối 
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hợp chặt chẽ, tích cực trong việc giải quyết TTHC, đảm bảo TTHC được giải 

quyết nhanh chóng, đúng quy định. 

Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện bố trí địa điểm, diện 

tích, trang thiết bị và công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Tập trung xử lý rút ngắn thời gian giải 

quyết TTHC cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, toàn bộ hồ sơ được thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa và thực hiện trên phần mềm “một cửa điện 

tử”; Với phương châm cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục, hạn chế số lần đi lại 

của tổ chức, cá nhân bằng việc hướng dẫn thủ tục bằng văn bản đúng quy định, 

đầy đủ, chi tiết một lần;  

Hàng năm, số lượng trung bình thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ 

phận một cửa của Ban không nhiều, khoảng 100 TTHC trên tất cả các lĩnh vực; 

Ban đã tổ chức phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của đơn vị đúng quy định, kết quả, các các nhân, tổ chức 

và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC phản hồi là rất hài lòng về thái độ phục vụ 

của công chức và cách thức giải quyết công việc của cơ quan. 

2. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và giải pháp 

nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. 

BQL Khu kinh tế là cơ quan QLNN đa ngành, đa lĩnh vực, địa bàn quản lý 

rộng; Hiện nay, cơ chế chính sách đối với KCN, KKT thiếu ổn định; nhiều Luật 

mới ban hành mà Nghị định và Thông tư hướng dẫn ban hành chậm và thiếu đồng 

nhất; Trong thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về 

quản lý KCN, KKT, nhưng cho đến nay, hệ thống văn bản hướng dẫn, uỷ quyền 

của một số Bộ ngành chưa có, gây khó khăn rất lớn trong hoạt động của Ban.  

- Hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong phân cấp quản lý và phối hợp giải 

quyết TTHC giữa Ban với các Sở ngành liên quan và UBND tỉnh dẫn đến việc giải 

quyết TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 

thông” có lúc chưa được kịp thời; 

- Nhận thức chung về chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý của các cấp, các 

ngành có nhiều sự khác nhau, dẫn tới khi thay đổi về cơ chế điều hành TTHC gặp 

nhiều khác biệt gây trở ngại, khó khăn cho Ban. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế “một cửa”, 

“một cửa liên thông” còn thiếu chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; nhận 

thức của một bộ phận cán bộ chưa đầy đủ, kịp thời, cho nên kết quả đạt được chưa 

như mong muốn. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của Ban Quản lý còn 

bộc lộ một số hạn chế: Việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Việc đầu tư, ứng dụng 

hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mặc d  đã được quan 

tâm nhưng còn nhiều hạn chế, việc giải quyết công việc ở một số cơ quan, đơn vị 

còn chậm thời gian; Một số cán bộ, công chức, viên chức năng lực, k  năng công 

tác, kiến thức hành chính còn hạn chế; chưa chủ động và tích cực trong công việc,  
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kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, việc kiểm 

tra, phát hiện, xử lý chưa kịp thời. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực 

hiện phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ QLNN tại các KCN, KKT nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nhất trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, 

SXKD. 

- Đề nghị các cấp, các ngành triển khai cụ thể, hoàn thiện danh mục thủ tục 

phân cấp, phân quyền theo  kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành nhằm đảm bảo 

cho BQL Khu kinh tế hoạt động theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được 

giao. 

- Đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan có sự phối hợp, hỗ trợ tích 

cực với Ban quản lý trong quản lý doanh nghiệp tại các KCN, KKT để kịp thời 

chấn chỉnh những sai  sót của các DN trong KCN, KKT trong khi Ban chưa có 

chức năng thanh tra chuyên ngành. 

- Hiện nay, quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại các cơ quan, đơn vị đã dược UBND tỉnh ban hành quyết định phê 

duyệt; các TTHC tại các cơ quan, đơn vị được tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, việc 

này đã tạo nhiều thuận lợi và công khai minh bạch trong giải quyết TTHC; tuy 

nhiên, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của toàn tỉnh tập trung tại một nơi, một 

đầu mối trong khi hạ tầng CNTT, cơ sở vật chất chưa được đáp ứng, còn nhiều 

khó khăn, đường truyền để giải quyết TTHC rất chậm, mất nhiều thời gian,… 

Việc cử 01 cán bộ chuyên trách làm việc tại TTPVHCC thường trực trong giờ 

hành chính, trong khi các cơ quan có số lượng TTHC được giải quyết không 

nhiều, trong lúc tại cơ quan thếu người làm việc… cần có lộ trình và bước đi ph  

hợp mới hiệu quả. 

 Trên đây là báo cáo những nội dung để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến triển 

khai sáng kiến dân chấm điểm tại TTDVHCC tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên;       

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Trần Văn Hóa 
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