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BÁO CÁO
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật,
nâng xếp hạng chỉ số B1 của quý II và 6 tháng đầu năm 2019

Theo Công văn số 475/STP-QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP ngày
31/5/2019 của Sở Tư pháp Báo cáo thực hiện một số giải pháp để giảm chi phí
tuân thủ pháp luật nâng xếp hạng chỉ số B1; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo
Tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân
thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1, như sau:
1. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày
30/01/2019 Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng
hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018
của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành
động số 391/CTHĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị
quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ “về tiếp tục thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021”.
2. Về tổ chức thi hành pháp luật
2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức
và cộng động doanh nghiệp
- Cập nhật 133 bản tin trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị; xây
dựng chuyên mục “Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5”.
- Tuyên truyền thông tin KH&CN trên các phương tiện truyền thông: Phát
sóng Chuyên mục KH&CN và tin thời sự trên Đài PT-TH Quảng Trị. Phát hành
Chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị. Phát hành Đặc san KH&CN số
2/2019.
2.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp
- Triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn
2015-2020 năm 2019. Phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển doanh
nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng hệ
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thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan
hành chính nhà nước cho 50 học viên là công chức các xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc thực
hiện gắn thiết bị ghi, in kết quả đo trên cột đo xăng dầu theo quy định tại Điều 1
Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ.
2.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng
trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật
2.3.1. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp
Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2019, Sở không tiếp nhận được các kiến
nghị, phản ánh nào của doanh nghiệp
2.3.2. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ
Đã tiến hành 02 cuộc thanh tra có thành lập đoàn đối với 24 doanh nghiệp,
trong đó:
- 01 cuộc thanh tra (chuyển tiếp từ Quý IV năm 2018 đến Quý I năm 2019)
theo Quyết định số 322/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018 của Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa
trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
- 01 cuộc thanh tra trong quý II/2019 (từ ngày 21/3/2019 đến ngày
24/4/2019) theo Quyết định thanh tra số 48/QĐ-KHCN ngày 13/3/2019 của Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
trong kinh doanh xăng dầu.
Kết quả thanh tra: Qua thanh tra phát hiện 07 doanh nghiệp vi phạm (04
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, 03 doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu); ban hành 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền
xử phạt vi phạm và truy thu: 98,2 triệu đồng. Đến nay các doanh nghiệp đã chấp
hành việc xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền: 98,2 triệu đồng.
2.4. Về cải cách thủ tục hành chính
Để triển khai công tác cải cách hành chính, Sở đã ban hành:
- Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2019 số 54/KH-SKHCN ngày 24/12/2018
- Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
năm 2019 (PAPI) số 58/KH-SKHCN ngày 28/12/2018;
- Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 số
03/KH-SKHCN ngày 23/01/2019.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở.
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Tiếp tục triển khai hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa,
một cửa điện tử”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 13 hồ sơ giải quyết
thủ tục hành chính và trả đúng hạn 12 hồ sơ, 01 hồ sơ đang giải quyết trên phần
mềm một cửa điện tử.
Trên đây là Báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi
phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B 1 6 tháng đầu năm 2019 của Sở
Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, TTra.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thiềm
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