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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính các đơn vị
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ (ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-SKHCN ngày
28/12/2020); Kế hoạch số 23/KH-SKHCN ngày 23/3/2021 về tự kiểm tra, kiểm
tra công tác CCHC và công tác thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-SKHCN ngày 10/11/2021 của Sở
Khoa học và Công nghệ về việc thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành
chính, Sở đã tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm
Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin KH&CN). Kết quả như sau:
I. Những kết quả đạt được
1. Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, công tác tuyên
truyền
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ (kèm theo Quyết định số 371/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020) ; Kế
hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 27/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021
của Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ
chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện.
Triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo tinh
thần Công văn số 328/SKHCN-VP ngày 30/6/2021 của Sở về việc duy trì và
nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Chủ động chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ cải cách hành chính lồng ghép trong các kỳ giao ban hàng tháng, quý
của đơn vị; trong các buổi sinh hoạt chi bộ của đơn vị.
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin KH&CN đã thực hiện tốt
công tác tuyên truyền cải cách hành chính: đã đăng tải trên Cổng Thông tin
KH&CN: Chuyên đề tuyên truyền các văn bản về CCHC của các cấp: 12 văn
bản; 02 văn bản về quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; 09 tin, bài tuyên
truyền về CCHC; 52 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ.
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2. Công tác cải cách thể chế
Năm 2021, các đơn vị đã tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật để thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Việc rà soát, cung cấp bổ sung các danh mục liên quan đến các TTHC có
thu phí, lệ phí; việc rà soát, đánh giá TTHC theo Công văn số 619/VP-KSTTHC
ngày 05/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn rà
soát, đánh giá TTHC; rà soát danh mục thủ tục hành chính đăng ký triển khai
dịch vụ công trực tuyến ... đã được các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ. Tình
hình công khai thủ tục hành chính theo quy định: 100% thủ tục hành chính đã
được số hóa và xử lý trên phần mềm một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
một cửa.
Đến ngày 15/11/2021: Trung tâm NCUD & Thông tin KH&CN đã nhận và
giải quyết 08 hồ sơ TTHC (trong đó, Chi cục TCĐLCL đã nhận và giải quyết 49
hồ sơ TTHC) trên hệ thống thông tin một cửa của tỉnh, tất cả các hồ sơ đều được
giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.
Năm 2021, đơn vị thuộc Sở không nhận được các phản ánh, kiến nghị của
tổ chức, cá nhân.
4. Công tác tổ chức bộ máy nhà nước
Hoạt động của các đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng quy định chức năng,
nhiệm vụ. Hằng năm đều xây dựng Kế hoạch trình Giám đốc Sở phê duyệt, tổ
chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã thực hiện kiện toàn tổ
chức bộ máy từ Lãnh đạo đến công chức, viên chức và người lao động đảm bảo
đúng quy định.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hiện nay có 02 phòng, giảm 1
phòng so với trước.
02 đơn vị sự nghiệp đã kiện toàn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt
động, sắp xếp, luân chuyển các vị trí trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
của các đơn vị đảm bảo theo vị trí việc làm.
Về tổ chức bộ máy, các đơn vị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho Lãnh
đạo đơn vị, Trưởng phòng, Phó phòng, từng công chức, viên chức và người lao
động một cách rõ ràng, theo đúng năng lực, sở trường công tác của công chức,
viên chức và khung năng lực vị trí việc làm, phát huy khả năng của từng người
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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Thực hiện tốt các quy chế, quy định của đơn vị và Sở, đánh giá phân loại
công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua khen thưởng công
khai, công bằng theo hướng dẫn hàng năm, không có khiếu nại, tố cáo liên quan
đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.
5. Cải cách chế độ công vụ
Các đơn vị đã chấp hành và thực hiện đúng các quy định về quản lý công
chức, viên chức, người lao động, 100% công chức viên chức đã cập nhật trên hệ
thống thông tin của tỉnh.
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của đơn vị đã đăng ký.
Sở đã cử cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp
vụ, lý luận chính trị theo đúng kế hoạch đã đề ra. .
Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của các
đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định 207/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2018
Quyết định ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức
công vụ của công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ;
Kế hoạch số 32/KHSKHCN ngày 04/10/2019 kế hoạch triển khai thực hiện
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa
công sở” giai đoạn 2019- 2025; Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính
nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về
tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCCVC.
6. Công tác cải cách tài chính công
Qua kiểm tra, các đơn vị đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả
các Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị
mình để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của
nhà nước về tài chính công.
Các đơn vị đã thực hiện công khai sử dụng kinh phí, sử dụng tài sản, thực
hiện nghiêm túc việc khoán chi hành chính và các biện pháp thực hành tiết kiệm,
chống tham nhũng, lãng phí của các đơn vị theo đúng quy định. Việc chi tiêu, sử
dụng kinh phí được cấp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó các đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách
cho công chức, viên chức và người lao động như nâng lương định kỳ, nâng
lương trước thời hạn.
7. Hiện đại hóa nền hành chính
Qua kiểm tra, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
quản lý nhà nước của Sở gắn với công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành
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chính, xử lý công việc thông qua các phần mềm quản lý hồ sơ công việc tại địa
chỉ https://vpdt.quangtri.gov.vn và theo Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày
31/8/2021 Kế hoạch hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ứng dụng chữ ký số vào giải
quyết công việc theo quy định. Hiện các đơn vị thuộc Sở chưa triển khai ứng
dụng chữ ký số tại đơn vị mình.
Việc triển khai duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được thực hiện đầy đủ.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng áp dụng các
ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17065:2012 áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ khoa
học và công nghệ.
II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm

Qua kiểm tra các đơn vị thuộc Sở đã quan tâm triển khai, thực hiện tốt các
nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch cải cách hành chính của Sở, đảm
bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính được
các đơn vị quan tâm chỉ đạo. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác cải cách hành chính. Công tác rà soát thủ tục hành chính được
công khai, minh bạch, đơn giản hóa góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền
hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Công tác tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, quản lý công sản được thực hiện
đúng quy định.
Việc triển khai duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn
tiên tiến được thực hiện có hiệu quả.
2. Hạn chế, khuyết điểm

- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra, hiện Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đang còn 01 thủ tục hành chính đang thực
hiện mức độ 2.
- Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa được thực hiện
thường xuyên.
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- Trang thiết bị phục vụ hành chính chưa được nâng cấp, nhiều máy tính cá
nhân đã sử dụng nhiều năm chưa được thay mới, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt
động.
III .Yêu cầu sau kiểm tra
Để công tác cải cách hành chính của Sở ngày càng phát huy hiệu quả, đề
nghị các đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền thường xuyên các văn bản các cấp về
công tác cải cách hành chính. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để có biện pháp
kịp thời chấn chỉnh.
2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách
hành chính.
3. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với kết quả thực hiện công tác cải
cách hành chính, hàng năm mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp về
cải cách hành chính.
4. Đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng rà soát, nâng cấp “Thủ
tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia” lên
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
5. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Nghiên cứu, ứng
dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ cần chủ động, tích cực hơn trong rà
soát, đơn giản hóa TTHC.
6. Đề nghị các đơn vị có giải pháp nâng cấp, đảm bảo trang bị thiết bị văn
phòng cho công chức, viên chức.
Trên đây là kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các
đơn vị thuộc Sở.
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Công nghệ, Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 15.12.2021
10:21:30 +07:00

Nguyễn Hữu Thắng

5

