UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 176 /BC-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ
báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm
2020 với các nội dung chính sau:
- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn
thành nhiệm vụ năm 2020 (gửi kèm).
- Phương thức gửi tài liệu kiểm chứng: (gửi kèm file điện tử)
- Đối với những tiêu chí, nhóm tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng, Sở
Khoa học và Công nghệ diễn giải cụ thể ở mục ghi chú trong biểu.
Sở Khoa học và Công nghệ gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư
pháp, Thanh tra tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm
và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ./.
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh; - Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

PHỤ LỤC SỐ II
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

(Kèm theo Báo cáo số:176 BC-SKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị)
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM NĂM 2020

TT
I

Tiêu chí
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng

150
Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản:

1

Tham mưu xây dựng các chương trình, kế
hoạch, đề án, quy định, quy chế, cơ chế, chính
sách…..thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trình
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo
Chương trình công tác hàng năm của UBND
tỉnh (Nếu trong năm không tham mưu UBND
tỉnh nội dung này thì điểm được tính theo tỷ lệ
% của số điểm đạt được (trừ điểm của tiêu chí
này)/tổng điểm chuẩn (trừ điểm của tiêu chí
này)/; Ví dụ: Tổng điểm các nội dung của đơn
vị đạt 300/330 điểm = 90%, thì điểm của tiêu
chí này được tính bằng 90% của 20 điểm = 18
điểm.

- Tham mưu UBND trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 190KH/TU ngày 12/08/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số
52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư;
Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 Kế hoạch triển
khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của
Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV
Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
-
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- Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc phân bổ
kinh phí hoạt động KH&CN năm 2020;
- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/06/2020 về tăng cường công

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị;
- Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 về việc bãi
bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp 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 511/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị;
Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Khoa học và Công nghệ;
- Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 15/05/2020 về việc bổ
sung Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang
áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị;
- Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 1)
năm 2020;
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc ban
hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh
tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…
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Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch,
đề án, quy định, quy chế, cơ chế, chính
sách….. thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sau khi
được UBND tỉnh phê duyệt.

- Kế hoạch 13/KH-SKHCN ngày 18/02/2020 Kế hoạch thực hiện
Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Phê duyệt
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 2,
năm 2020).
- Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 11/13/2020 v/v phê duyệt
danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 3, năm
2020).
-Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 Quyết định
ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định
xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Trị.
- Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 03/02/2020 của Sở
KH&CN về duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020;
30
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- Quyết định số 371/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 về việc ban
hành chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Sở Khoa
học và Công nghệ;
- Quyết định số 367/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2019 Ban hành Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
nghệ;
- Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019 Kế hoạch Duy
trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của
Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2020-2025;
- Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 13/01/2020 kiểm soát thủ
tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng
Trị;
- Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 13/01/2020 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 05/KH-SKHCN ngày 17/01/2020 Kế hoạch Tuyên
truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
- Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 11/11/2019 Kế hoạch Ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và
Công nghệ năm 2020.
- Kế hoạch 01/KH-SKHCN 2/1/2020 Kế hoạch kiểm tra về tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Kế hoạch 34/KH-SKHCN 5/6/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị
phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.
- Kế hoạch 36/KH-SKHCN ngày 9/6/2020 Kế hoạch phối hợp
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cây
bằng công nghệ mới, công nghệ nuôi cấy mô
- Kế hoạch 35/KH-SKHCN ngày 9/6/2020 Kế hoạch triển khai

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nông nghiệp.
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Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao trong năm (trừ các nhiệm vụ
theo Chương trình công tác tại Tiêu chí 1 mục
này).
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- Báo cáo số 82/BC-SKHCN ngày 06/7/2020 Báo cáo tình hình
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị 6 tháng năm 2020;
- Báo cáo số 118/BC-SKHCN ngày 01/10/2020 đánh giá triển
khai thực hiện Quyết định 195/BC-BCĐ của BCĐ 389;
- Báo cáo số 116/BC-SKHCN ngày 29/9/2020 tổng kết đánh
giá Chương trình Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.
- Báo cáo số 137/BC-SKHCN ngày 19/11/2020 tình hình xây
dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,
thị, thành phố và UBND các xã, phương, thị trấn năm 2020.
- Báo cáo số 32/BC-SKHCN ngày 23/03/2020 Báo cáo Kết quả
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý I
năm 2020
- Báo cáo số 77/BC-SKHCN ngày 23/06/2020 Báo cáo Kết quả
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 2
năm 2020.
- Báo cáo 115/BC-SKHCN ngày 22/09/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý
3/2020.
- Công văn số 370/SKHCN-VP ngày 27/08/2020 V/v triển khai
thực hiện TBKL số 117/TB-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
UBND tỉnh.
- Báo cáo số 132/BC-SKHCN ngày 16/11/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm
2020
- Báo cáo số 173/BC-SKHCN ngày 17/12/2020 báo cáo Kết quả
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý
4/2020.
- Báo cáo số 171/BC-SKHCN ngày 15/12/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường vụ
Tỉnh ủy giao
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a

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy
định về nội dung và thời gian

Báo cáo định kỳ: Thực hiện theo Quyết định
số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của
UBND tỉnh và các văn bản khác
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- Báo cáo số 69/BC-SKHCN ngày 10/06/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020,
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo số 110/BC-SKHCN ngày 11/09/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ qúy
3/2020, kế hoạch quý 4/2020.
- Báo cáo 31/BC-SKHCN ngày 23/03/2020 Báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị quý I/2020, kế hoạch quý
2/2020.
- Báo cáo 151/BC-SKHCN ngày 26/11/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế hoạch thực

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
hiện năm 2021.
- Báo cáo số 74/BC-SKHCN ngày 17/06/2020 Báo cáo về việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KHCN 6 tháng
đầu năm 2020.
- Báo cáo số 160/BC-SKHCN ngày 30/11/2020 Báo cáo về việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở KH
CN.
- Báo cáo số 27/BC-SKHCN ngày 18/03/2020 Báo cáo kết quả
hoạt động khoa học và công nghệ quý I/2020, kế hoạch công
tác quý II/2020.
- Báo cáo số 76/BC-SKHCN ngày 23/06/2020 Báo cáo kết quả
hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo số 114/BC-SKHCN ngày 18/09/2020 Báo cáo kết quả
hoạt động khoa học và công nghệ quý 3 và nhiệm vụ Quý
4//2020.
- Báo cáo số 170/BC-SKHCN ngày 14/12/2020 Báo cáo kết quả
hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN tỉnh năm 2020.
- Báo cáo số 91/BC-SKHCN ngày 24/07/2020 Báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động của UBND
tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2021-2025.
- Báo cáo số 166/BC-SKHCN ngày 11/12/2020 Báo cáo kết
quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí
cho doanh nghiệp.
- BC quý công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý I
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Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
/2020(Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 06/3/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI 6 tháng
năm 2020 (Báo cáo số 60/BC-SKHCN ngày 08/6/2020;
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý
III/2020 (Báo cáo số 108/BC-SKHCN ngày 08/9/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm
2020 (Báo cáo số 136/BC-SKHCN ngày 19/11/2020).
- Công văn số 404/SKHCN-VP ngày 9/09/2020 V/v báo cáo
giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ
16 khóa VII.
- Báo cáo 61/BC-SKHCN ngày 08/06/2020 Báo cáo về việc trả
lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 khóa VII.
- Báo cáo 62/BC-SKHCN ngày 08/06/2020 Báo cáo đánh giá
công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng năm 2020.
- Báo cáo 132/BC-SKHCN ngày 16/11/2020 báo cáo kiểm
điểm công tác điều hành năm 2020 và đề xuất chương trình
công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2021

5

b

Báo cáo đột xuất

5

Thực hiện tốt các yêu cầu báo cáo đột xuất của UBND tỉnh và
các Sở, ngành.
- Báo cáo số 127/BC-SKHCN ngày 09/11/2020 Báo cáo tổng
kết, đánh giá 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP
ngày 03/10/2017 của Chính phủ.
- Báo cáo số 138/BC-SKHCN ngày 19/11/2020 Báo cáo tình
hình thực hiện Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm
2030.
- Báo cáo số 116/BC-SKHCN ngày 29/9/2020 Báo cáo tổng kết
đánh giá Chương trình Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
Quảng Trị.
- Báo cáo số 106/BC-SKHCN ngày 28/8/2020 kết quả hoạt
động Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhu cầu
giai đoạn 2021-2030.
-Báo cáo số 79/BC-SKHCN ngày 29/6/2020 Báo cáo về việc
đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP
ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa
- Báo cáo số 91/BC-SKHCN ngày 24/7/2020 Báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động của
UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
giai đoạn 2021-2025
- Báo cáo số 101/BC-SKHCN ngày 17/8/2020 Báo cáo tóm tắt
kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
giai đoạn 2016-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 20212025.
-Báo cáo số 78/BC-SKHCN ngày 29/6/2020 Báo cáo đánh giá
tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,
thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2015-2020.
...

5

Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công
tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật
về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý

15

15

TT

a

Tiêu chí

Ban hành kế hoạch đúng quy định về nội dung
và thời gian

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

3

b

Kết quả thực hiện so với kế hoạch

12

6

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh
vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp huyện và chức danh chuyên

15

Tài liệu kiểm chứng

3

- Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 06/02/2020 của Sở Khoa
học và Công nghệ về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2020;
-Kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 05/6/2020 về việc phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

12

- Phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin
KH&CN làm 01 phóng sự phổ biến Thông tư số 07/2019/TTBKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm
2 phát sóng trên Đài Truyền hình Quảng Trị.
http://www.dostquangtri.gov.vn/Home/ShowAnpham/273?filen
ame=1_2020_4_.pdf
- Tuyên truyền trên tập san KH&CN về công tác kiểm định đối
chứng đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị; nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp
trong thời kỳ hội nhập; Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày
20/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng
cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai
đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị
(http://www.dostquangtri.gov.vn/Home/ShowAnpham/257?filena
me=1_2020_3_.pdf)

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng

môn thuộc UBND cấp xã.

a

Ban hành văn bản hướng dẫn hoặc kế hoạch
các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

5

5

- Thông báo số 47/TB-SKHCN ngày 24/9/2020 Thông báo về
việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2021.
- Công văn số 13/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 18 tháng 1 năm
2020 V/v triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến
năm 2030.
-Công văn số 19/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 10/02/2020 V/v
hướng dẫn đăng ký bản quyền nhăn hiệu cho sản phẩm gạo hữu
cơ Quảng Trị;
- Công văn số 49/SKHCN-TĐC ngày 12/02/2020 V/v đăng ký
hỗ trợ hướng dẫn xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
-Công văn 71/SKHCN-TĐC ngày 21/02/2020 V/v lập dự toán
kinh phí xây dựng chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001:2015;
-Công văn số 91/SKHCN-VP ngày 06/3/2020 V/v hỗ trợ phát
triển nhăn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt;
-Công văn 100/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 11/3/2020 V/v
hướng dẫn triển khai ưu đăi tín dụng đối với DN KH&CN;
-Công văn 112/SKHCN-TĐC ngày 17/3/2020 V/v tuyển chọn,
giới thiệu Doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia năm 2020;
- Công văn Số: 533/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 19/11/2020
V/v cung cấp thông tin phục vụ sơ kết Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái
khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025.
- Công văn số 148 /SKHCN-QLCN&SHTT ngày 19/11/2020

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
ngày 16 tháng 4 năm 2020 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4;
-Công văn số 166/HD-SKHCN ngày 29/4/2020 Hướng dẫn
triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 năm 2020;
- Công văn số 304 /SKHCN-QLCN&SHTT ngày 20/7/2020
ngày 20 tháng 7 năm 2020 V/v tổ chức đào tạo tập huấn an
toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.
- Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 27/04/2020 Kế hoạch tổ
chức hội thảo khoa học “ Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong
nâng cao giá trị gia tăng nông hải sản”;
- Kế hoạch số 43/KH-SKHCN ngày 02/11/2020 Kế hoạch tổ
chức hội thảo khoa học “ Ứng dụng công nghệ sấy tối ưu trong
nâng cao giá trị gia tăng nông hải sản”;
-Giấy mời số 70/GM-SKHCN ngày 13/11/2019 về tổ chức hội
thảo góp ý việc triển khai thực hiện kế hoạch KH-TU ngày 128-2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị.
- Công văn số 127/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 25/3/2020 Về
việc phối hợp tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo Quảng Trị năm
2020.
- Thông báo số 28/SKHCN-QLCN&SHTT về cuộc thi Đổi
mới sáng tạo ngày 25/3/2020 tỉnh Quảng Trị năm 2020.
- Thông báo số 06/SKHCN-QLCN&SHTT về đề xuất tham
gia chính sách hỗ trợ nhân rộng các kết quả khoa học công
nghệ thực hiện năm 2020.
-Thông báo số 46/TB-SKHCN ngày 09/9/2020 Thông báo kết
quả xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần 2 năm

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
2020);
- Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2020 về kế
hoạch soạn thảo báo cáo tổng kết công tác phát triển khoa học
và công nghệ giai đoạn 2015-2020, định hướng giai đoạn 20202025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch ứng dụng công
nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

b

Kết quả thực hiện các văn bản hướng dẫn hoặc
kế hoạch (Theo kết quả của báo cáo tổng kết
công tác năm của cơ quan, đơn vị)

10

10

-Báo cáo số 121/BC- KHCN ngày 29/10/2020 về việc thực
hiện các dự án thuộc Chương trình “ Hỗ trợ ứng dụng, chuyển
giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn
2016 -2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
-Thông báo số 50/TB-SKHCN ngày 01/10/2020 Thông báo Ý
kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi
làm việc với UBND huyện Hướng Hóa;
- Thông báo số 51/TB-SKHCN ngày 01/10/2020 Thông báo Ý
kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi
làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh.
- Thông báo 47/TB-SKHCN ngày 24/9/2020 Thông báo về việc
đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và
cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2021.
- Báo cáo số 164/BC-SKHCN ngày 08/12/2020 Báo cáo tổng
kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng
nhiệm vụ năm 2021
- Báo cáo số 170/BC-SKHCN ngày 17/12/2020 kết quả hoạt
động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
- Báo cáo số 171/BC-SKHCN ngày 15/12/2020 Báo cáo kết

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường
vụ Tỉnh ủy giao.
- Báo cáo số 172/BC-SKHCN ngày 15/12/2020 Báo cáo tình
hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH CN giai
đoạn 2011-2020 trong năm 2020.
...

7

a

Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được
phân công phụ trách trong việc thực hiện các
quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra không
chồng chéo, trùng lắp

30

5

30

5

Quyết định số 353/QĐ- SKHCN ngày 17/12/2019 của Giám
đốc Sở về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.
Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2020 của Giám đốc
sở về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020.
- Quyết định số 162/QĐ-SKHCN ngày 05/6/2020 về tiêu

b

Kết quả thực hiện theo kế hoạch

10

10

c

Các đơn vị được kiểm tra, thanh tra khắc phục
sau kiểm tra, thanh tra

15

15

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính
(Lấy theo kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC

80

76

chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh nước sạch.
- Báo cáo số 90/BC-SKHCN ngày 21/7/2020 Kết luận Thanh
tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh nước sạch tại Công ty Cổ phần nước sạch
Quảng Trị, địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng

của cơ quan, đơn vị theo Quyết định công bố
của UBND tỉnh; thang điểm chấm theo quy
định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy định
này)
III

Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo

20
5

1

Tổ chức công tác tiếp dân theo quy định

5

2

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền (Nếu trong năm không nhận được
đơn, thư thuộc thảm quyền thì trừ điểm của
tiêu chí này vào điểm tổng)

15

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tiếp công dân đúng quy
định tại Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 360/QĐ-SKHCN ngày 26/12/2019 về việc
Thanh tra giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp tại Công
ty trách nhiệm hữu hạn XiKa - Thôn Long Hưng, xã Hải Phú,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
a

Tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền
(Tỷ lệ đơn thư được giải quyết/Đơn thư tiếp
nhận đúng thẩm quyền giải quyết)

5

- Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 03 Đơn
khiếu nại, trong đó đã xử lý 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền,
01 Đơn khiếu nại không cung cấp đủ bằng chứng để xử lý và 01
Đơn không thuộc thẩm quyền và kiện nghị đề xuất đến các Đơn
vị đúng thẩm quyền để xử lý. Kết quả đạt tỷ lệ 100%.
- Thông báo 02/TB-SKHCN ngày 22/01/2020 về kết quả giải
quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu của công ty .

b

Kết quả giải quyết đơn thư (Tỷ lệ đơn thư giải
quyết đúng quy định pháp luật được đối tượng

10

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục quản lý thị

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

tuân thủ thực hiện/Tổng số đơn thư được giải
quyết); Đồng thời các đơn thư giải quyết
không dứt điểm, để khiếu nại nhiều lần hoặc
vượt cấp bị trừ điểm ở mục điểm trừ.

IV
1
2

a

Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về xây dựng cơ quan, đơn vị
và kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chấp hành các quy định, ý kiến chỉ đạo của
cấp trên
Ban hành và thực hiện các quy định về quy
chế dân chủ (bao gồm cả quy chế chi tiêu nội
bộ), công tác dân vận chính quyền.

Ban hành kế hoạch đúng yêu cầu về nội dung
và thời gian

Tài liệu kiểm chứng
trường tỉnh, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh
Quảng Trị đã triển khai xác minh, làm rõ các nội dung và Sở
Khoa học và Công nghệ đã có văn bản trả lời cho người kiến
nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định.

40

40

7

7

8

8

3

3

Chấp hành tốt các quy định, ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

-Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018 Quyết định
ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Quảng Trị;
- Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 14/01/2020 Theo dõi thi
hành pháp luật năm 2020;
- Quyết định số 01/QĐ-BCĐQCDC Ban hành Quy chế làm việc
của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của
Sở Khoa học và Công nghệ
- Quyết định số 214/QĐ-SKHCN ngày 07/8/2020 Quyết định về
việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong
hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
-Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học
và Công nghệ (Quyết định số 40/QĐ-SKHCN ngày 20/2/2020).
- Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 06/02/2020 thực hiện công tác
pháp chế năm 2020;

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
- Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 06/02/2020 Kế hoạch thực
hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm
2020;
- Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 18/02/2020 Kế hoạch Công tác
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Công văn số 143/SKHCN-TTra ngày 16/4/2020 gửi Sở tư pháp về
việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ
thống pháp luật.
- Kế hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 18/02/2020 Kế hoạch thực
hiện công tác dân vận năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và
Nghị định 13/2018/NĐ-CP.
b

Kết quả thực hiện theo kế hoạch

5

5

-Báo cáo số 174/BC-SKHCN ngày 17/12/2020 Báo cáo Kết
quả thực hiện công tác dân vận năm 2020;
-Báo cáo số 175/BC-SKHCN ngày 17/12/2020 Báo cáo Kết
quả thực hiện thực công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2020;

3

a

Ban hành và thực hiện các quy định về phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí

Ban hành các kế hoạch đúng yêu cầu về nội
dung và thời gian

5

2

5

2

- Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 01/3/2018 Thực hiện
Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng,
chống tham nhũng đến năm 2020;
- Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 27/11/2019 Kế hoạch Thực
hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống
tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
- Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 03/02/2020 Phòng, chống

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
tham nhũng năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

b

Kết quả thực hiện theo kế hoạch

3

3

- Báo cáo số 35/BC-SKHCN ngày 8/4/2020, Báo cáo sơ kết 01
năm thực hiện Chỉ thị số 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;
- Báo cáo số 41/BC-SKHCN ngày 15/4/2020Báo cáo kết quả
công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2020
-Báo cáo số 42/BC-SKHCN ngày 15/4/2020 Báo cáo sơ kết 05
năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ
chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
- Báo cáo số 48/BC-SKHCN ngày 15/5/2020, Báo cáo kết quả
thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ
người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực;
-Báo cáo sô 49/BC-SKHCN ngày 15/5/2020 Báo cáo về tình
hình và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (kỳ báo cáo
từ năm 2013 đến ngày 31/3/2020).
- Báo cáo số 50/BC-SKHCN ngày 15/5/2020 Báo cáo kết quả
công tác thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2020 (kỳ báo cáo từ ngày
15/4/2020 đến ngày 15/5/2020)
- Báo cáo số 64/BC-SKHCN ngày 08/6/2020 Báo cáo Kết quả
công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng;

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
- Báo cáo số 67/BC-SKHCN ngày 10/6/2020 Báo cáo Kết quả
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.
- Đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc
của Sở Khoa học và Công nghệ. (Quyết định số 311/QĐSKHCN ngày 02/11/2019)
- Công văn số 239/SKHCN-VP ngày 19/06/2020 V/v tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4

Tổ chức thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
theo Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND
tỉnh

- Kế hoạch số 32/KH-SKHCN ngày 04/10/2019 Kế hoạch Tổ
chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025;
6

6

- Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 20/5/2019 Kế hoạch thực
hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của Sở
Khoa học và Công nghệ;
-Công văn số 18/SKHCN-VP V/v tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện nếp
sống văn minh;
-Kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 07/12/2016 Kế hoạch triển
khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

5

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ
làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy,
quy định của cơ quan, đơn vị. Đối với công
chức có trách nhiệm tiếp, làm việc trực tiếp
với người dân và doanh nghiệp tại trụ sở phải

10

10

- Báo cáo 160/BC-SKHCN ngày 30/11/2020 Báo cáo về việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở KH CN
- Báo cáo số 74/BC-SKHCN ngày 17/06/2020 Báo cáo về việc
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KHCN 6 tháng
đầu năm 2020

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

đeo thẻ công chức.

Tài liệu kiểm chứng
- Báo cáo 34/BC-SKHCN ngày 08/04/2020 Báo cáo tình hình
ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, làm việc trực
tuyến qua môi trường mạng trong thời gian chống dịch Covid-19
- Công văn 136/SKHCN-VP ngày 01/04/2020 V/v thực hiện
nghiêm nhiệm vụ trong thời gian cách ly toàn xã hội.

a

Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ
làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy,
quy định của cơ quan, đơn vị

8

8

b

Đeo thẻ công chức khi làm việc

2

2

Chấp hành đúng quy định.

4

-Quyết định số: 01/QĐ-CĐCSKHCN ngày 31/01/2018 của
Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ V/v công nhận Ban
thanh tra nhân dân nhiệm ;

Chấp hành đúng quy định.

Thành lập Ban thanh tra nhân dân và có báo
cáo kết quả hoạt động hàng năm

4

V

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về Cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh câp tỉnh tại địa
phương, đơn vị (PCI)

30

1

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định ban hành Chương trình hành động cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (Theo Quyết định số
1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND
tỉnh)

6

-Báo cáo số 01/BC-SKHCN ngày 13/12/2020 hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân năm 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 (Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 03/02/2020)
5

5

- Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 18/2/2020 thực hiện
Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành Chương
trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Kết luận số 320-

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
KL/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số
31/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 (Kế hoạch số.....).

2

Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số
PCI

13

13

- Báo cáo số 69/BC-SKHCN ngày 10/06/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020,
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo số 110/BC-SKHCN ngày 11/09/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ qúy
3/2020, kế hoạch quý 4/2020.
- Báo cáo 31/BC-SKHCN ngày 23/03/2020 Báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị quý I/2020, kế hoạch quý
2/2020.
- Báo cáo 151/BC-SKHCN ngày 26/11/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế
hoạch thực hiện năm 2021.

a

Công tác tuyên truyền, phổ biến về cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 17/01/2020 Kế hoạch Tuyên
truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
3

- 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.
- Thông báo số 48/TB-SKHCN ngày 01/10/2020 Thông báo ý

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
kiến kết luận của Giám đốc Sở KH CN tại Hội nghị giao ban
tháng 9/2020
- Thông báo số 37/TB-SKHCN ngày 13/07/2020 Thông báo ý
kiến kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại buổi làm việc với
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN.
- Thông báo 36/TB-SKHCN ngày 01/07/2020 Thông báo ý kiến
kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại Hội nghị giao ban 6 tháng
đầu năm 2020.
- Thông báo 07/TB-SKHCN ngày 28/02/2020 Thông báo ý
kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Trần Thiềm tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của
phòng Quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ.

b

Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh
vực (Nếu trong năm doanh nghiệp liên quan
đến ngành, lĩnh vực không có khó khăn, vướng
mắc thì trừ điểm của tiêu chí này vào điểm
tổng)

Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được Sở giải
quyết theo đúng quy định của pháp luật.
7

c

Công bố các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, các
quy trình, thủ tục…nhằm tạo điều kiện cho
doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin

3

3

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan
đến chỉ số PCI theo quy định

4

7

3

4

-Công văn số 83/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 13/3/2019 v /v
triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp
KH&CN;
- Các tài liệu liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, các quy trình,
thủ tục TTHC của Sở đều được công khai tại địa chỉ
dostquangtri.gov.vn;
- Báo cáo số 69/BC-SKHCN ngày 10/06/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020,
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo số 110/BC-SKHCN ngày 11/09/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ qúy
3/2020, kế hoạch quý 4/2020.
- Báo cáo 31/BC-SKHCN ngày 23/03/2020 Báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị quý I/2020, kế hoạch quý
2/2020.
- Báo cáo 151/BC-SKHCN ngày 26/11/2020 Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế
hoạch thực hiện năm 2021
- Quyết định số 354/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2020 Quyết định
về việc công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác của cá
nhân thuộc Sở KH&CN năm 2020.

4

Sáng kiến trong việc cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh

8

VI

Kết quả thực hiện nhiệm vụ về duy trì và
củng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành
chính công cấp tỉnh (PAPI)

20

8

- Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị;
Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 15/04/2020 phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Khoa học và Công nghệ;

TT

Tiêu chí

1

Thực hiện duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả
quản trị hành chính công hàng năm

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá
5

5

a

Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm đúng
yêu cầu về nội dung và thời gian

2

2

b

Kết quả thực hiện theo kế hoạch

3

3

2

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các
nội dung liên quan đến các chỉ số PAPI

10

10

a

Các văn bản hướng dẫn

4

Tài liệu kiểm chứng

4

- Kế hoạch 03/KH-SKHCN 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 38/KH-SKHCN ngày 20/12/2019 Kế hoạch Duy
trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công
của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2020-2025;
- BC công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý I /2020
(Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 06/3/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI 6 tháng
năm 2020 (Báo cáo số 60/BC-SKHCN ngày 08/6/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý
III/2020 (Báo cáo số 108/BC-SKHCN ngày 08/9;
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm
2020 (Báo cáo số 136/BC-SKHCN ngày 19/11/2020).

- Ban hành Kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ thể cho từng phòng,
đơn vị thuộc Sở. Kế hoạch hướng dẫn cho các phòng, đơn vị
đầy đủ, rõ ràng các nhiệm vụ và thể hiện bằng khung logic,
phân công nhiệm vụ cụ thể, có bộ phận chủ trì, phối hợp, chi
tiết mốc thời gian hoàn thành.
-Thực hiện tốt việc hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở các
nội dung liên quan đến chỉ số PAPI (tại các cuộc HN giao ban
hàng tháng, thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
của Sở về Chương trình hành động duy trì và củng cố chỉ số
hiệu quả quản trị hành chính công);
- Kế hoạch 03/KH-SKHCN 13/01/2020 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.

b

Kết quả đạt được theo các nội dung hướng dẫn

6

3

Kết quả thực hiện các tiêu chí liên quan đến
chức năng, nhiệm vụ của các ngành, địa
phương theo chỉ số thành phần PAPI (Đối với
các đơn vị không có tiêu chí, trừ vào điểm
tổng)

3

3

4

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chỉ số
PAPI

2

2

Sáng kiến, giải pháp để đạt được hiệu quả
cao trong thực hiện nhiệm vụ của năm
VII (Điểm thưởng: Mỗi sáng kiến, giải pháp đạt
hiệu quả cao được 05 điểm, tối đa không quá

10

10

- BC quý công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý
I/2020(Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 06/3/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI 6 tháng
năm 2020 (Báo cáo số 60/BC-SKHCN ngày 08/6/2020;
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý
III/2020 (Báo cáo số 108/BC-SKHCN ngày 08/9/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm
2020 (Báo cáo số 136/BC-SKHCN ngày 19/11/2020).
- BC quý công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý I
/2020(Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 06/3/2020);
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI 6 tháng
năm 2020 (Báo cáo số 60/BC-SKHCN ngày 08/6/2020;
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI quý
III/2020 (Báo cáo số 108/BC-SKHCN ngày 08/9;
- Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm
2020 (Báo cáo số 136/BC-SKHCN ngày 19/11/2020).
- Quyết định số 354/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2020 Quyết định
về việc công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác của cá
nhân thuộc Sở KH&CN năm 2020.

TT

Tiêu chí

Điểm Điểm tự
chuẩn đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
- Giấy chứng nhận thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

10 điểm).

cấp Nhà nước, Số 2020-53T-1005/KQNC ngày 12 tháng 10
năm 2020 về Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ trong
chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng
cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển.
TỔNG CỘNG

350

346

350

346

VIII Điểm trừ

TỔNG ĐIỂM
Tự xếp loại
Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở KH-ĐT;
- Lưu VT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

