UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 134 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thống kê số liệu cải cách thể chế năm 2020
Phúc đáp Công văn số 2025/STP-XD&KTVBQPPL ngày 11/11/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị V/v cung cấp số liệu
cải cách thể chế năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:
STT
1

Tiêu chí

Tổng số

Đã xử lý/Đã thực hiện

Số cơ quan, đơn vị tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng
văn bản QPPL theo quy định của pháp luật, chất lượng
văn bản được ban hành:
- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số
12/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 bãi bỏ Quyết định
số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về
việc ban hành quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa
về kiểm tra chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm đối
với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - Thương mại
đặc biệt Lao Bảo;
- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật
tỉnh Quảng Trị trình UBND tỉnh Quảng Trị về dự thảo
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn,
phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
theo Tờ trình số 53/TTr-SKHCN ngày 3/8/2020 của Sở
Khoa học và Công nghệ và hồ sơ dự thảo quyết định đã
tiếp thu, giải trình theo văn bản thẩm định của Sở Tư
pháp (báo cáo số 180/BC-STP ngày 24/6/2020).
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Đã xử lý 02 văn bản
QPPL/04 văn bản QPPL
phải thực hiện

Tỷ lệ % so với
tổng số
50

Ghi chú

2

STT
2

Tiêu chí

Tổng số

Đã xử lý/Đã thực hiện

Số vấn đề phát hiện sau khi kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật của tỉnh:
- Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014
của HĐND tỉnh Quảng Trị về phát triển Khoa học và
Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 hết
hiệu lực vào ngày 31/12/2020;
- Các VBQPPL áp dụng VBQPPL hết hiệu lực hoặc đã
được thay thế bởi VBQPPL khác cần phải xử lý:
+Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành quy chế phối thực hiện cơ
chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế
- Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
+ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9
năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành
Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định
xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Quảng Trị.
+ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013
của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định về quản lý hoạt
động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
+ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015
của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và
Công nghệ.
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03/06

Tỷ lệ % so với
tổng số
50

Ghi chú

-Đang đánh
giá tổng kết

-Đã
ban
hành
VBQPP
thay thế;
-Đang trình
UBND tỉnh
ban
hành
VBQPPL
thay thế;
-Đang xử lý
-Chưa xử lý
do chờ Sở
Nội vụ cho
ý kiến về tổ
chức
bộ
máy của Sở.

3

STT

Tiêu chí

Tổng số

Đã xử lý/Đã thực hiện

Tỷ lệ % so với
tổng số

+ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014
UBND tỉnh Quảng Trị về Quy chế Giải thưởng khoa
học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.
Lý do: Chính phủ đã ban hành NĐ số 60/NĐ-CP ngày
05/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về
giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các
giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
3

Số VBQPPL phải triển khai thực hiện tại địa phương
theo quy định:
- Đánh giá tổng kết Đề án phát triển khoa học và công
nghệ giai đoạn 2015-2020 trên địa bản tỉnh Quảng Trị
theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày
25/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phát triển
Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015
- 2020;
- Tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị trong phát triển kinh tế theo Nghị quyết số
31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh
Quảng Trị về Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng
các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản QPPL về
lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh ban
hành:

Ghi chú
- Sửa đổi,
bổ
sung
trong năm
2021
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07/07

100/100

4

STT

Tiêu chí
- Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015
UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định về
định mức xây dựng, phân bổ quyết toán và dự toán
kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị;
-Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016
của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy chế quản lý các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định quản lý
nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019
của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về tiêu
chuẩn, chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn
vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực
khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế, Kinh tế-Hạ
tầng các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019
của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phối hợp
quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tổng số

Đã xử lý/Đã thực hiện

Tỷ lệ % so với
tổng số

Ghi chú

5

STT
4

5

Tiêu chí

Tổng số

Số VBQPPL của Trung ương đã được triển khai thực
hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định:
*Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản QPPL như:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ,
công chức và Luật viên chức năm 2019;
-Bộ Luật Lao động năm 2019;
-Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019;
- Luật An ninh mạng 2018;
- Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng, chống tham nhũng;
-Chỉ thị 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc 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.
* Tổ chức các lớp tập huấn về TCĐLCL, An toàn bức
hạt nhân, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
* Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh, thi
cải cánh hành chính
Số VBQPPL được tổ chức triển khai thực hiện (tổng số
văn bản của ngành khoa học và công nghệ ban hành
trong năm 2020 đã thực hiện):
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01

Đã xử lý/Đã thực hiện

01/01

Tỷ lệ % so với
tổng số
100

100

Ghi chú

6

STT

Tiêu chí

Tổng số

Đã xử lý/Đã thực hiện

Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và
Công nghệ : Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị
định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của
Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình
thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (để t/hợp);
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

Tỷ lệ % so với
tổng số

Ghi chú

