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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 
 

Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định. Căn 

cứ tình hình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐAỌ, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoac̣h cải cách hành chính 

Ngay từ đầu năm Sở KH&CN đã bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở đã cụ thể hóa ban hành các văn bản triển khai về công tác cải cách hành 

chính phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, cụ thể như sau: 

Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 13/01/2021 của Sở KH&CN về công tác 

cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 31/12/2020 của 

Sở KH&CN hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế 

hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 13/01/2021 của Sở KH&CN tổ chức triển khai 

thực hiện công tác pháp chế năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 

26/01/2021 của Sở KHCN việc triển khai công tác PBGDPL năm 2021; Kế hoạch 

15/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN; Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 

09/02/2021 của Sở KH&CN triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của Sở 

KH&CN về tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt I năm 2021 của 

Sở KH&CN; Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 13/4/2021 của Sở KH&CN thực 

hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường 

hiệu quả thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; Kế hoạch 

số 24/KH-SKHCN ngày 03/03/2021 của Sở KH&CN tuyên truyền công tác 

CCHC của Sở KH&CN; Kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 04/03/2021 của Sở 

KH&CN kiểm tra công tác CCHC và công tác tổ chức cán bộ năm 2021. 

2. Về tổ chức chỉ đaọ, điều hành cải cách hành chính (CCHC) 

Căn cứ nội dung kế hoạch năm 2021 và các văn bản triển khai của UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ.  Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo về CCHC một cách kịp thời để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của 

cấp trên đến tất cả các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; lồng ghép giao ban công tác 

CCHC vào các cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình hoạt 

động KH&CN hàng tháng của Sở.  

Trong Ban lãnh đạo Sở sau khi kiện toàn lại, tiếp tục phân công 01 đồng chí 

Phó Giám đốc phụ trách về công tác CCHC của cơ quan.  

3. Về kiểm tra cải cách hành chính 
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 Công tác cải cách hành chính được báo cáo thường xuyên tại cuộc họp giao 

ban hàng tháng của đơn vị. Qua đó, các Phòng, Chi cục báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC được giao, nêu các khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá 

trình thực hiện để được tháo gỡ kịp thời; 

Tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng năm 2021 theo kế hoạch số 28/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của 

Sở KH&CN. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Trên cơ sở Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 03/03/2021 của Sở KH&CN 

về tuyên truyền công tác cải cách hành chính, đơn vị đã thực hiện việc tuyên 

truyền một cách kịp thời thông qua nhiều hình thức như bản tin thông tin KH&CN 

và trên website của Sở và hệ thống văn phòng điện tử I-office. Thông qua trang 

website của Sở và hệ thống văn phòng điện tử I-office, chủ yếu tập trung tuyên 

truyền được bản tin về các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác CCHC năm 2021 

trong chuyên mục CCHC; dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

trong giải quyết TTHC; cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; cải cách tài chính 

công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện 

quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về 

tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới lề lối 

và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, 

cũng như đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

trong hoạt động trên trang thông tin điện tử của Sở. Qua đó tiếp tục tuyên truyền 

cho công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và yêu cầu 

của công tác CCHC được thực hiện có hiệu quả, nề nếp.  

Bên cạnh đó đơn vị phối hợp với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền về 

kết quả triển khai công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THƯC̣ HIÊṆ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

a) Xây dưṇg và ban hành các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ (VBQPPL) 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị đang tham mưu, xây dựng dự thảo 

trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 

 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh tại tại tờ trình số 75/TTr-SKHCN ngày 12/8/2021. 

 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Sở KH&CN đã hoàn thiện 

hồ sơ trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-SKHCN ngày 17/8/2021. 

b) Công tác rà soát các VBQPPL 
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Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã thực hiện tổ chức 04 cuộc, 

gồm: rà soát danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021; Rà 

soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật 

KH&CN; tự kiểm tra, rà soát  rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của 

pháp luật gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội 

và rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh 

và đời sống xã hội gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

2. Cải cách thủ tuc̣ hành chính 

a) Về công tác trình công bố 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 

Quyết định công bố  danh mục TTHC, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC đối với 07 TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ KH&CN tại quyết đinh số 1179/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2021. 

b) Về rà soát cải cách TTHC 

Để thực hiện cải cách TTHC về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, Sở 

KH&CN đã ban hành Kế hoạch 15/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 rà soát, đánh 

giá TTHC năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN, trong đó đề 

xuất 02 TTHC thực hiện rà soát, đánh giá quy định hành chính theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô ̣trưởng, Chủ nhiêṃ Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Sở KH&CN đã hoàn thành rà soát, 

đánh giá 02 TTHC và báo cáo kết quả rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2021 

đúng theo kế hoạch đề ra tại báo cáo số 105/BC-SKHCN ngày 25/6/2021. 

c) Về công khai thủ tuc̣ hành chính: Đơn vị thường xuyên duy trì thực 

hiện công bố niêm yết công khai 100% TTHC đang có hiệu lực thi hành và  Niêm 

yết và bản thông báo địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC trên 

bảng niêm yết và trên trang website của Sở theo quy định. 

d) Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Các TTHC lĩnh 

vực Hoạt động KH&CN, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, An toàn bức xạ hạt 

nhân và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị chưa phát sinh việc 

tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC. 

Việc theo dõi trên phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Sở 

cũng được cập nhật thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị chưa phát 

sinh việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC trên hệ thống 

phần mềm. 

đ) Về giải quyết TTHC 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/8/2021, đơn vị đã tiếp nhận 1818 hồ sơ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; (TTHC đã giải quyết 

1762 hồ sơ; 56 hồ sơ TTHC chưa đến hạn) tất cả các hồ sơ đều được giải quyết 

trước thời hạn quy định, không có hồ sơ TTHC nào bị quá hạn. 
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3. Cải cách tổ chức bô ̣máy hành chính nhà nước 

3.1. Rà soát về vi ̣ trí, chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ, cơ cấu tổ chức, 

biên chế của đơn vị 

Thực hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về KH&CN thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, hiện nay Sở 

KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định Về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn trình 

UBND tỉnh tại Tờ trình số 77/TTr-SKHCN ngày 17/8/2021. 

3.2. Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng 

ban chuyên môn 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp 

công tác, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ kế hoạch công tác, tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Nâng cao ý thức, trách nhiệm các 

đơn vị chuyên môn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Theo kế hoạch Sở KH&CN trong tháng quý III năm 2021 sẽ kiểm tra trực tiếp tại 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tuy nhiên, do tình hình covid-19 bùng 

phát diễn biến phức tạp nên Sở KH&CN chưa tiến hành tổ chức kiểm tra theo kế 

hoạch đề ra, dự kiến quý IV năm 2021 tiến hành kiểm tra theo quy định.  

Đồng thời đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực 

thuộc tại cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng nhằm kịp thời phát hiện, chỉ ra 

những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó có những điều 

chỉnh phù hợp, khắc phục những tồn tại góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ TXTCN; 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

3.3. Về thực hiện phân cấp quản lý 

Thực hiện Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. Các đơn vị trực thuộc Sở 

đã chủ động thực hiện các nội dung được phân cấp theo quy định. Trong đó, thống 

kê số lượng các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định  về tuyển dụng  công  

chức và  các  quy  định  về sử  dụng,  bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính 

sách khác đối với cán  bộ, công chức. 

3.4. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các 

đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trực thuộc 

Hiện nay, tại đơn vị có 01 tổ chức dịch vụ KH&CN (Trung tâm Ứng dụng, 

phát triển khoa học - công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm) trực thuộc Sở 

KH&CN. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên  cứu,  ứng  

dụng,  triển khai,  chuyển  giao  công  nghệ;  thông  tin, thống kê KH&CN; quan 

trắc phóng xạ môi trường; thực hiện các hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng và thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Từ đầu 
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năm, Sở KH&CN đã phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng cho Trung tâm theo Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-

BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập. 

4. Xây dưṇg và nâng cao chất lươṇg đôị ngũ cán bô,̣ công chức, viên 

chức 

4.1. Về xác điṇh vi ̣trí viêc̣ làm và cơ cấu công chức, viên chức 

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng vị trí 

việc làm và cơ cấu công chức viên chức của đơn vị: Nghị định số 36/2013/NĐ-CP 

ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và 

Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và 

Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 

của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 07/2010/TT-BNV 

ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-

CP; Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của 

Liên Bộ KH&CN, Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành KH&CN; Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-

BNV ngày 11/01/2016 của Liên bộ KH&CN, Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề đối với viên chức chuyên ngành khoa 

học và công nghệ. 

Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở 

KH&CN tỉnh Lạng Sơn và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1277/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4.2. Thưc̣ hiêṇ các quy điṇh về quản lý cán bô,̣ công chức, viên chức 

Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, về sử dụng, bổ nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc 

ngành theo quy định: 

Phân công công tác 02 công chức mới được tuyển dụng. 

Tuyển dụng 01 viên chức theo Quyết định 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 

củ UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021. 

 Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung cho 08 trường hợp; 

thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 trường hợp lãnh đạo cấp phòng. 

4.3. Về công tác đào taọ, bồi dưỡng cán bô,̣ công chức:  

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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Trong 9 tháng năm 2021, cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, 

đăng ký cho công chức, viên chức được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

trong tỉnh, cụ thể: 

          Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: 11 công chức; 

 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 03 công chức, 01 viên chức; 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính: 01 công chức. 

5. Cải cách tài chính công  

5.1.  Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 tại sở 

Tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản công cho phù hợp với tình hình thực tế tại Sở và đơn vị trực thuộc Sở; 

Công khai, minh bạch về quản lý ngân sách, thu chi tài chính qua Hội nghị 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; 

Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế và kinh phí nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ; Tăng cường bổ sung thêm 

các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn. 

5.2. Thưc̣ hiêṇ cơ chế tư ̣chủ theo Nghi ̣điṇh số 54/2016/NĐ-CP 

Thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Hiện nay trong đơn vị có Trung 

tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm 

là đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; 

Từ đầu năm, Sở KH&CN đã phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí 

nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho Trung tâm theo Thông tư liên tịch số 

121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng của tổ chức KH&CN công lập. 

6. Hiêṇ đaị hóa hành chính 

6.1. Ứng duṇg công nghê ̣thông tin trong hoaṭ đôṇg tại đơn vị 

a) Viêc̣ xây dưṇg và ban hành kế hoac̣h ứng duṇg công nghê ̣thông tin: Ban 

hành kế hoạch số 68/KH-SKHCN ngày 31/12/2020 về ứng dụng công nghệ thông 

tin của cơ quan năm 2021. 

b) Tình hình triển khai ứng duṇg công nghê ̣thông tin taị cơ quan, đơn vị 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã triển khai nhiều biện pháp 

nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan cụ thể như: 

Trang bị phần mềm diệt vi rút Kaspersky bản quyền  cho tất cả các máy tính. Đảm 

bảo điều kiện về kỹ thuật CNTT phục vụ các hoạt động của cơ quan. Phối hợp với 
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Viễn thông Lạng Sơn duy trì, vận hành Hệ thống VNPT iOffice, Trang dịch vụ 

công trực tuyến. Trong kỳ báo cáo, hệ thống công nghệ thông tin của Sở KHCN 

hoạt động đảm bảo an toàn và an ninh thông tin góp phần vào việc hoàn thành 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

c) Tình hình triển khai ứng duṇg công nghê ̣thông tin tại đơn vị 

 Tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ đảm bảo việc kết 

nối thông suốt phục vụ các phần mềm dùng chung, trao đổi thông tin dữ liệu trong 

cơ quan. Trang bị máy tính cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu giải quyết 

công việc; Phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả. Rà soát, điều chỉnh các 

quy chế sử dụng các ứng dụng: thư điện tử, trang thông tin điện tử; phần mềm 

quản lý văn bản I-Office và một số ứng dụng khác... nhằm đảm bảo tính thống 

nhất, triệt để, trách nhiệm và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, duy trì hoạt động 

Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN,  Trang Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 

tỉnh và các cơ sở dữ liệu hiện có để đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, 

thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành khoa học và 

công nghệ, kịp thời cung cấp cho nhân dân kiến thức hữu ích về khoa học và công 

nghệ để có thể ứng dụng trong đời sống và sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Từng bước trang bị chữ ký số cho cán bộ, công chức sử dụng 

trong giải quyết công việc trên môi trường mạng (đến nay chữ ký số đã được trang 

bị các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ làm việc tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Đến nay việc sử dụng chữ ký số đã được sử 

dụng đối với tất cả các văn bản đi của đơn vị. Việc Ứng dụng CNTT phục vụ 

người dân và doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm triển ứng dụng có hiệu quả, 

toàn diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tạo điều kiện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính 

liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý văn bản, thủ tục hành chính; bảo 

đảm tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Đến nay có 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 

độ 2 tỷ lệ chiếm 24,07%;  07 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỷ 

lệ chiếm 11,1%  và  47 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỷ lệ  

chiếm 87,02%, cho phép người dân và doanh nghiệp điền và gửi trực tuyến. 

 d) Tình hình triển khai, TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4; TTHC thực hiện dịch vụ công “4 tại chỗ” và Dịch vụ Bưu chính công 

ích 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở KH&CN 

đã cử  01 công chức đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Sở 

KH&CN đang có 67 TTHC đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở KH&CN (13 TTHC thực hiện tiếp nhận tại phòng chuyên môn của Sở; 54 

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liêu thông và 54 TTHC đã được 

xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC (trong ỳ báo cáo xây dựng sửa 

đổi bổ sung 07 TTHC lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn và bức xạ hạt nhân). 
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TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ Bưu 

chính công ích, cụ thể: 

  Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3: 07 TTHC, tỷ lệ chiếm 11,1%; 

  Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4: 47 TTHC, tỷ lệ chiếm 

87,02%;  

  TTHC thực hiện ‚4 tại chỗ‘ Sở KH&CN có 15 TTHC, tỷ lệ chiếm 27,7%; 

  Số TTHC thực hiện Dịch vụ Bưu chính công ích: 15 TTHC. 

6.2. Về áp duṇg ISO trong hoaṭ đôṇg của cơ quan hành chính:  

Tiếp tục thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. Tham mưu triển khai Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Triển khai kiểm tra hoạt 

động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của Ban lãnh đạo Sở và sự phối hợp của các cấp các ngành, công tác cải cách 

hành chính của đơn vị tiếp tục được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đảm 

bảo kế hoạch đề ra. 

Công tác cải cách hành chính được báo cáo thường xuyên qua đó kịp thời 

chấn chính. Công chức, viên chức, người lao động đã có nhiều cố gắng trong thưc 

hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được 

giao. Chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết TTHC, góp 

phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá 

nhân. Thường xuyên rà soát các quy định lĩnh vực KH&CN, rà soát TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở và các văn bản có liên quan, để đề xuất sửa đổi và 

bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC. 

 Công tác cải cách thể chế thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các văn bản 

quy phạm pháp luật được giao xây dựng và trình ban hành đúng thẩm quyền, đúng 

thể thức; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của 

tỉnh, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh.   

Đơn vị đã quan tâm kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh bổ sung 

quy chế phối hợp giữa phòng ban đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, góp 

phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh 

nghiệp. 
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 Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do BCĐ ISO tỉnh giao: đa số các đơn vị áp 

dụng, lãnh đạo đã quan tâm, có sự chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc thực hiện và 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), tạo sự quyết tâm trong tập thể, 

công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực thực hiện và áp dụng 

HTQLCL tại đơn vị. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC còn tồn tại một số hạn 

chế sau: 

Việc đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế "một cửa" tỷ lệ còn thấp do: Có 

những TTHC chỉ thực hiện trong nội bộ cơ quan, không phù hợp đưa ra thực hiện 

theo cơ chế "một cửa". Có những TTHC được UBND tỉnh công bố lại không có 

quy định thời gian thực hiện, không đáp ứng đầy đủ các bộ phận cấu thành theo 

quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017. 

 Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do BCĐ ISO tỉnh giao: 

 Công chức trực tiếp làm công tác tham mưu, thực hiện và theo dõi 

HTQLCL của một số đơn vị áp dụng có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, 

công chức mới tiếp nhận chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về 

HTQLCL nên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL; Vẫn còn một số đơn vị áp dụng chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của 

tiêu chuẩn, hoạt động cải tiến HTQLCL chưa được thường xuyên nên hiệu quả áp 

dụng HTQLCL chưa cao, việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung quy trình liên quan 

đến TTHC vào HTQLCL của một số đơn vị chưa kịp thời; Phần lớn các đơn vị đã 

áp dụng quy trình trong HTQLCL vào thực tế giải quyết công việc, tuy nhiên còn 

một số đơn vị chưa thực hiện lưu hồ sơ theo quy trình hoặc bước thực hiện tại một 

số quy trình xây dựng chưa cụ thể. Việc thực hiện đánh giá nội bộ từ đó thực hiện 

cải tiến HTQLCL tại các đơn vị còn hạn chế. 

3. Giải pháp khắc phục 

 Để việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà 

nước đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả thiết 

thực, qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Sở KH&CN kiến nghị 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL nghiêm túc thực hiện Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp 

dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và một số nhiệm vụ cụ thể:  

 Đối với UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

chỉ đạo sát sao các UBND cấp xã thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường 

xuyên HTQLCL của đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, thành phần 

chấm điểm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của năm, chấm điểm cải cách 

hành chính của UBND huyện, thành phố. 

Lãnh đạo các cơ quan cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa việc áp dụng 

HTQLCL tại đơn vị mình; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức chung 

và quán triệt đến toàn thể các phòng, ban, bộ phận và toàn thể công chức để việc 
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tuân thủ và áp dụng được nghiêm túc, đúng quy định, có sự kiểm soát thường 

xuyên liên tục để thấy được hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL trong giải quyết 

công việc, qua đó nâng cao ý thức, tinh thần tự giác của mỗi công chức trong việc 

áp dụng HTQLCL tại đơn vị mình; 

 Chủ động soát xét, cải tiến HTQLCL phù hợp với tình hình thực tế giải 

quyết công việc của đơn vị mình. Đồng thời thực hiện công bố lại khi có sự điều 

chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết 

định 19/2014/QĐ-TTg; Thường xuyên rà soát, thống kê định kỳ ít nhất 01 quý/01 

lần các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Kịp thới xây dựng quy 

trình ISO cho tất cả các TTHC để đảm bảo HTQLCL của đơn vị bao gồm toàn bộ 

hoạt động liên quan đến thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan. Thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo 

theo đúng quy định, sau đánh giá cần tiến hành khắc phục các điểm không phù 

hợp đã được phát hiện trong quá trình đánh giá; thường xuyên soát xét, cải tiến 

quy trình ISO để đảm bảo HTQLCL của đơn vị tuân thủ yêu cầu của Tiêu chuẩn 

và phù hợp thực tế công việc tại đơn vị. Thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL sau 

công bố. 

4. Kiến nghi ̣, đề xuất đối với Chính phủ, với các Bô,̣ ngành Trung ương 

liên quan hoạt động quản lý nhà nước của Ngành để công tác cải cách hành 

chính đaṭ kết quả cao hơn 

 Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn 

bản quy phạm pháp luật về áp dụng, quy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tăng cường mở 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG QUÝ IV NĂM 2021 

  Triển khai các nội dung kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền công 

tác cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị. Tổ chức việc kiểm tra công tác 

CCHC trong cơ quan đơn vị; ban hành các văn bản triển khai theo kế hoạch. 

 Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC cấp trên; tiếp 

tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

sở và của các đơn vị thuộc sở; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các thủ tục hành chính 

không phù hợp và gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Tiếp tục rà soát trình 

UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận 

một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định. Duy trì và cải tiến áp dụng 

hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện có hiệu quả 

công tác cải cách hành chính (Khối văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng). Tham mưu cho BCĐ ISO tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

kế hoạch năm 2021. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 
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  Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện trao đổi văn bản điện 

tử, giảm các văn bản, giấy tờ hành chính không cần thiết. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của 

Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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