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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020
Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND
tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện công tác
dân vận năm 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2020
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận tại cơ quan hành chính
nhà nước, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm
tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong
toàn Sở quán triệt các quy định về công tác dân vận chính quyền và tổ chức thực
hiện thường xuyên nhằm nâng cao ý thức, tinh thần phục vụ Nhân dân; đồng thời,
động viên đổi mới và sáng tạo của từng công chức, viên chức và người lao động
trong thực hiện nhiệm vụ.
Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số: 14/KH-SKHCN ngày
18/02/2020 kế hoạch về thực hiện công tác dân vận chính quyền và Đề án văn hóa
công vụ năm 2020; chỉ đạo thực hiện Công văn số 1225/UBND-NC ngày
24/3/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận
chính quyền. Xây dựng, triển khai các kế hoạch về cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Kế
hoạch 03/KH-SKHCN ngày 13/1/2020 Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu
quả Quản trị và hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; Kế
hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 3/2/2020 Kế hoạch cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, lĩnh vực khoa học
và công nghệ); ban hành Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 25/3/2020 Kế hoạch
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020…
Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của Sở được kiện toàn và phân công nhiệm vụ
cụ thể. Năm 2020 Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của Sở Khoa học và Công
nghệ đã hoạt động hiệu quả, tham gia ý kiến nhiều chương trình, kế hoạch công tác
của Đảng ủy cũng như của Sở; tham gia ý kiến công tác kiện toàn các tổ chức đoàn
thể cơ quan, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng xét nâng lương trước thời
hạn...; tham mưu thực hiện hội nghị công nhân viên chức hàng năm... góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
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2. Kết quả thực hiện
2.1. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Sở đã tiến hành cải tiến và đổi mới phương thức điều hành, phương thức
quản lý theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Triển khai có hiệu quả các
chính sách của nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường
thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chương trình hành động duy trì, củng
cố chỉ số PAPI và thực hiện các chỉ số cải cách hành chính năm 2020.
Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và kiểm
soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất
lượng theo quy định. Công tác thống kê, rà soát và trình UBND tỉnh công bố thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc, đáp
ứng các yêu cầu về nội dung lẫn tiến độ. Tiếp tục thực hiện hiện đại hoá nền hành
chính Nhà nước, hiện đại hoá công sở; xây dựng lề lối, tác phong công chức, bố trí
nơi làm việc khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Niêm yết công khai
các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng thông tin của
Sở đầy đủ, đúng quy định.
Sở nâng cấp thường xuyên Cổng thông tin điện tử KHCN nhằm thông tin
đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, cải cách hành
chính, thủ tục hành chính quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng... để các tổ
chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân tiếp cận dễ dàng. Công tác ứng dụng hệ
thống thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp nội bộ
thực hiện nghiêm túc đảm bảo trao đổi, thảo luận công việc hiệu quả. Sở thực hiện
áp dụng 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục
vụ hành chính công của tỉnh, năm 2020 không có hồ sơ trễ hẹn.
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa... đã tạo điều kiện
thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Công tác thẩm định công
nghệ các dự án đầu tư đã góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu các
thiết bị, máy móc công nghệ lạc hậu gây lãng phí đầu tư, ô nhiễm môi trường.
Trước bối cảnh dịch Covid-19, Sở đã hướng dẫn triển khai ưu đãi tín dụng đối với
doanh nghiệp KH&CN; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19...
Thông qua triển khai các đề tài, dự án, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã
tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất,
tạo ra nhiều sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Tiêu biểu là Sở đã hỗ trợ 02
doanh nghiệp triển khai 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: Dự án
Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá
trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị và Dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô
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hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP tại tỉnh Quảng Trị.
Qua thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp tiếp nhận và làm chủ các quy trình công nghệ
chăm sóc nuôi dưỡng gà Ri lai nuôi thịt an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn
VietGAHP và quy trình kỹ thuật nuôi giun quế làm thức ăn bổ sung trong chăn
nuôi gà; các quy trình công nghệ sản xuất hạt giống, thâm canh cây lạc sản xuất
theo tiêu chuẩn VietGAHP, chế biến và bảo quản lạc sau thu hoạch.
2.2. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện Đề án văn hóa công vụ
và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sở tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung về Quy chế dân chủ cơ
sở, tiếp tục thực hiện và quán triệt tốt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của
Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 120KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất
lượng hiệu quả về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị định số
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt
động các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định
60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Về Quy định chi tiết Khoản 3
Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm
việc”...
Việc quán triệt, thực hiện Quy chế dân chủ cũng đã được lồng ghép với việc
thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016,
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, triển khai đến từng chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên làm bản
đăng ký và cam kết cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không
“tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”.
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
của cơ quan. Tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh thực hiện cải cách hành
chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham
nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc và thái
độ phục vụ nhân dân.
Hàng năm, Lãnh đạo Sở đều phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị
cán bộ công chức theo đúng quy định để công bố công khai kế hoạch, dự toán thu
chi ngân sách; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, của cơ quan,
đoàn thể; Lãnh đạo tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp ý kiến thắc mắc, tìm giải
pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động. Thông qua đó đã góp phần tăng cường sự đoàn kết,
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thống nhất và dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức
trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan. Vai trò của
thủ trưởng cơ quan được thực hiện đầy đủ. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan
luôn thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan.
Đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới lối làm
việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ. Ban
hành và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế như: Quy chế làm việc; Quy chế
thực hiện dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định đánh giá, phân loại tập thể và
cá nhân Sở KH&CN; Quy chế quản lý tài sản công của Sở...Toàn thể CCVC và
người lao động thực hiện đúng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công
chức, viên chức Sở KH&CN; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm các quy
định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong năm, Sở đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị
- xã hội trong thực hiện công tác dân vận, tập trung phối hợp tốt trong thực hiện
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến và xây dựng các chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia các phong trào
thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền trong sạch, vững mạnh.
Sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đã ban hành
Quy chế tiếp công dân; ban hành Nội quy tiếp công dân. Bố trí công chức trực tiếp
làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, năng
lực, trình độ chuyên môn. Trong năm 2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ không
có vụ việc cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên
quan đến Sở.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân các văn bản, chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, văn
bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận trong hoạt động cơ quan
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1225/UBND-NC ngày 24/3/2020 của
UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm
2021 của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, công tác
phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động.
3. Phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đoàn thể và các Phòng
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và của từng cá nhân nhằm phát huy sức mạnh
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đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Tập trung đổi mới cơ chế
quản lý, tổ chức và cơ chế hoạt động KH&CN; nâng cao tiềm lực KH&CN; đẩy
mạnh ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học, công
nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
4. Xây dựng đội ngũ công chức và người lao động làm việc năng suất, chất
lượng, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tích cực đấu tranh
phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng
tác phong làm việc chuyên nghiệp.
5. Tổ chức rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế của cơ quan để phù hợp
với tình hình nhiệm vụ mới. Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, cụ
thể về tài chính, tổ chức cán bộ.
6. Tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung và tổ
chức Công đoàn nói riêng, tạo điều kiện cả tinh thần và vật chất, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp cho đoàn viên./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng
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