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 BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc chức năng nhiệm vụ  

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 

19/KH-SKHCN ngày 11/02/2022 của Sở KH&CN để triển khai thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 66/KH-

SKHCN ngày 07/9/2022 của Sở KH&CN về kiểm tra, khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật (THTHPL) về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ và tiến hành kiểm tra, khảo sát tại phòng Quản lý khoa học trực thuộc Sở 

kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Về công tác triển khai kiểm tra, khảo sát 

Đã ban hành Kế hoạch  triển khai công tác lĩnh vực Nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ lồng ghép trong Kế hoạch của Sở. 

2. Về kết quả công tác kiểm tra, khảo sát  

2.1. Công tác xây dựng thể chế 

Trong kỳ kiểm tra Phòng không được giao tham mưu văn bản  quy phạm 

pháp luật lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.   

2.2. Công tác chỉ đạo, điều hành về tham mưu và ban hành văn bản 

triển khai công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ.   

Từ đầu năm 2022 đến 30/8/2022,  Phòng đã tham mưu ban hành gần 40 

văn bản thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực “Nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ”. 

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT  

1. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật 

Thực hiện tuyên tuyền được 13 văn bản pháp luật về nghiên cứu và phát 

triển công nghệ thông qua các buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị thực hiện 

và qua công tác kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án, trên trang website của Sở đến 

các cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh, gồm các văn 

bản:  

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 
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- Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN 

ngày 30/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN 

ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia; Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 

30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 

13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở 

hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước; Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra đánh giá, điềuchỉnh và chấm dứt 

hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-

BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính quy định khoán chi 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Thông 

tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy 

định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính và Bộ 

KH&CN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;  

- Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí 

đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.1. Về nguồn nhân lực triển khai thi hành các quy định của pháp luật  

Phòng có 05 công chức, trong đó có (04 thạc sĩ và 01 cán sự) thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ. Các công chức đều được đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên ngành quản 

lý nhà nước về KH&CN nên nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt việc triển 
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khai thi hành pháp luật về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ. 

1.2. Về kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật  

 Về kinh phí tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2022, Sở KH&CN 

không được cấp. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được trang bị: Cán bộ, công 

chức  thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đều 

được bố trí phòng làm việc, trang bị máy vi tính, máy in và các văn phỏng phẩm 

cần thiết khác để phục vụ công việc theo quy định. 

2. Tình hình tuân thủ pháp luật đối với cơ quan nhà nước và người 

có thẩm quyền 

2.1. Đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ cơ bản tuân thủ và chấp hành nghiêm 

chỉnh đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước  nói chung và các 

quy định pháp luật về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Thực hiện quản lý và theo dõi 50 đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, khoa  học  xã  hội – nhân văn, y dược, kỹ thuật 

– công nghệ. Các đề tài, dự án được quản lý, thực hiện theo đúng các quy định 

hiện hành. Công tác kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực quản lý 

được thực hiện thường xuyên, liên tục theo đúng quy trình, trình tự quy định. 

Kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ cấp tỉnh  

trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra tiến độ được 30 đề tài, dự án. Qua kết quả 

kiểm tra tiến độ các chủ nhiệm đề tài, dự án cơ bản tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành. 

 Từ ngày 01/01/2022 đến 30/8/2022, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC được 122 hồ 

sơ TTHC về lĩnh vực hoạt động KH&CN, trong đó:  

14 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC qua Trung tâm 

Phục vụ hành chính công; 

108 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tiếp nhận trực tiếp 

qua dịch vụ bưu chính và tiếp nhận tại tại Phòng chuyên môn;   

Kết quả kiểm tra: 03 hồ sơ của 02 TTHC, các thành phần hồ sơ đầy đủ, 

thời gian tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.  

2.2. Đối với tổ chức, cá nhân 

Cơ bản tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước nói chung và các quy định pháp luật về lĩnh vực 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

 3. Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật 
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Tiến hành phát 05 phiếu khảo sát đánh giá THTHPL đối với công tác 

quản lý nhà nước về Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nội dung 

phiếu khảo sát thông qua 07 câu hỏi “Đánh giá tình hình thi hành pháp luật đối 

với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ” tại Phòng QLKH cho thấy các câu trả lời chủ yếu tập trung đánh giá 

các văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tuyên 

truyền văn bản QPPL... đều đầy đủ, kịp thời; Tuy  nhiên, để nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh 

đối với cơ quan nhà nước cần có giải pháp, lộ trình thực hiện và tăng cường đổi 

mới phương thức tuyên truyền các văn bản QPPL về Nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Nhìn chung qua kiểm tra, khảo sát công chức được giao đã thực hiện tốt 

tình hình thi hành pháp luật về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo các quy định pháp luật hiện 

hành. Việc giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ được đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn cho tổ 

chức, cá nhân. 

1. Hạn chế, khó khăn 

Hàng năm chưa được quan tâm phân bổ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ công tác tình hình theo dõi thi hành pháp luật. 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở tư pháp hàng năm tăng cường việc hướng dẫn và mở lớp tập 

huấn công tác theo dõi THTHPL để nâng cao nghiệp vụ cho công chức thực 

hiện theo dõi thi hành pháp luật và các tổ chức, cá nhân triển khai thi hành pháp 

luật. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở tư pháp báo cáo kết quả kiểm tra, 

khảo sát THTHPL lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về Nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ để tổng hợp theo quy định./.   
 

   

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Phòng QLKH; 

- Lưu: VT, VP (tthai).   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trần Quốc Anh 
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