
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    555  /SNN-TCHC 
V/vthực hiện một số giải pháp thực hiện 

Chương trình hành động của UBND 

tỉnh về cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2020. 

Quảng Trị, ngày   03    tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 402/CTHĐ-UBND ngày 

07/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số giải pháp 

như sau: 

Thực hiện Kế hoạch hành động số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

35/NQ-CP 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020 của tỉnh; Kế hoạch số 2241/KH-UBND ngày 14/6/2016 của UBND 

tinh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch 

hành động số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2017, định 

hướng đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 2937/KH-UBND ngày 11/7/2018 

của UBND tinh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch hành động số 

2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo 

NQ số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ. Kếhoạch hành động số 

391/CTHĐ-UBND ngày 25/1/2019 về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chỉnh phủ. 

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban 

hành Kế hoạch hành động hàng năm để triển khai thực hiện các Kế hoạch, 

Chương trình hành động của UBND tỉnh, với quyết tâm đồng hành cùng doanh 

nghiệp, lấy nhiệm vụ cải cách hành chính làm khâu đột phá. Đồng thời, tập thể 

lãnh đạo Sởđãchỉ đạo quyết liệt trong hành động, đưa ra nhiều giải pháp trong 

thực hiện nhiệm vụ như: kêu gọi, thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải 

quyết. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kêu gọi, liên kết với 

các Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như:... hợp tác, liên kết với 

Công ty Đại Nam để sản xuất lúa hữu cơ với quy mô gần 97 ha;tiếp tục phối hợp 

với Công ty Đồng Giao để chỉ đạo chăm sóc diện tích dứa còn lại trên địa bàn 

tỉnh; Liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc phát triển vùng chanh leo 



 

xuất khẩu với diện tích đến nay là 32 ha thực hiện tại huyện Hướng Hóa và một 

số địa phương khác như Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong; Liên kết với Khu du 

lịch sinh thái Hồng Công sản xuất và tiêu thụ chuối Già lùn Nam Mỹ đồng thời 

có các chính sách mời gọi các Doanh nghiệp vào liên liết sản xuất như: Công ty 

cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị, Công ty Quế Lâm, Công ty Cổ phần Vật tư 

Nông nghiệp Thừa Thiên Huế... Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ nhiều địa 

phương phát triển các mô hình mới như Sâm Bố chính (Gio Linh, Triệu Phong, 

Vĩnh Linh, ĐaKrông ..), các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như mô hình 

trồng rau thủy canh, mô hình trồng dưa lưới, mô hình trồng rau mầm đảm bảo 

an toàn thực phẩm... Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kêu gọi, ký kết với 

các doanh nghiệp lĩnh vực thủy sản như: Công ty Camimex (Cà Mau), Công ty 

Đắc Lộc (Phú Yên),.. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời duy trì và phát huy kết quả 

đã đạt được; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra một số giải pháp 

nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

năm 2020, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2992/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động cắt giảm chi phí doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 4088/KH-UBND ngày 

09/9/2019 về thực hiện Chị thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, 

gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết 

định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Rút ngắn thời gian thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 

100% thủ tục hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn, 100% thủ tục hành 

chính tiếp nhận được cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử để giải quyết, xử lý. 

- 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh và trên Website của Sở. 

- Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả Trang 

thông thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT; tiếp nhận, xử lý kiến nghị của 

cá nhân, doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh cũng 

như việc giải quyết thủ tục hành chính qua đường dây nóngcủa Sở; công khai 

kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Bộ phận Một cửa làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan 

quản lý nhà nước trực thuộc Sở. 

- Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra hoạt động của 



 

các doanh nghiệp và nhà đầu tư, tránh gây phiền hà cho người sản xuất, kinh 

doanh. Giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính mà doanh nghiệp 

thường xuyên thực hiện để tiến hành đơn giản hoá thủ tục hành chính, đồng thời 

giảm tối đa các chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm 

người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm cấm các hành 

vi gây phiền hà, nhũng nhiễu và tham nhũng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương 

trình, Kế hoạch hành động thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh năm 2020 tỉnh Quảng Trị. Đồng thời thực hiện nghiêm túc 

chế độ báo cáo định kỳ. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan gắn với công 

tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính và đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

mức độ cao (mức độ 3,4) nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh 

phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 

-19.Tổ chức duy trì, nâng cấp và ứng dụng tốt các hệ thống thông tin phục vụ 

công tác chi đạo điều hành qua mạng như: Hệ thống thư điện tử công vụ, hệ 

thống gửi nhận văn bản qua mạng, đường dây nóng tiêp nhận ý kiến... 

Trên đây là một số giải pháp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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