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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:   676    /BC-SKHCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày 7  tháng 6  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm, 

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   

  

  

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 

 1. Về kế hoạch cải cách hành chính: 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ); Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh (KH số 431/KH-UBND ngày 

28/12/2018); 

 - Ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch Cải cách hành chính kèm 

theo Quyết định số 40/QĐ-SKHCN ngày 14/01/2019, kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2019 tại kế hoạch số 41/KH-SKHCN  ngày 14/12/2018;  Kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 (Kế hoạch 1090/KH-SKHCN ngày 

01/11/2018); Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019 (KH số 42/KH-SKHCN, ngày 

14/01/2019) bám sát các chủ trương, định hướng về CCHC của chính phủ, của 

tỉnh. 

  - Kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch CCHC: Tất cả các nội dung từ 

cải cách thể chế đến chỉ đạo điều hành đã được cơ quan Văn phòng Sở, các đơn 

vị thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu, tiến độ đề ra. Đến thời điểm hiện tại, đã 

triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực, đạt trên 55% kế hoạch đã đề ra. 

 2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 

 - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 Về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 0101/2019 

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; Chương trình  của UBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch số 431/KH-UBND ban hành Kế 

hoạch CCHC năm 2019; Các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC của Chính 

phủ, UBND tỉnh. Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định 

hướng đến 2025; 

            - Ban hành văn bản và đôn đốc thực hiện Văn bản số 1509/UBND-

NCPC  của UBND tỉnh và Văn bản số 9/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn 
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phòng chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

về tổng kết công tác CCHC năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Văn bản 

số 401/UBND-KSTT1 về việc triển khai thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ; 

 - Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính định kỳ 

hàng tháng. 

 - Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác áp dụng tiêu 

chuẩn ISO trong các Cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh: tiếp tục thực hiện 

Kế hoạch số 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2019 về việc khai xây dựng và áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong CQHCNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2019; Tổ chức tập huấn, làm việc khảo sát về hạ tầng xây dựng kế hoạch áp 

dụng ISO điện tử. 

          - Sở ban hành 03 văn bản nội bộ chỉ đạo công tác CCHC trên các lĩnh vực, 

quán triệt rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật kỷ cương hành 

chính; 

  - Phát động Hội thi sáng kiến Sở KH&CN lần thứ II; 

         - Cử cán bộ tham gia phối hợp, chỉ đạo xác định chỉ số cải cách hành chính 

của tỉnh Hà Tĩnh năm 2018; Tham gia Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC các 

đơn vị trong tỉnh năm 2018; 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực 

hiện các kế hoạch đề ra. 

- Kịp thời chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về cải cách 

hành chính, KSTTHC, văn thư lưu trữ, nội vụ…gửi các cơ quan tổng hợp theo 

yêu cầu. 

 3. Về kiểm tra cải cách hành chính 

 - Thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC 2019 (KH số 42/KH-SKHCN, ngày 

14/01/2019), bộ phận đầu mối về CCHC thường xuyên đôn đốc, kiểm tra về 

công tác CCHC tại các phòng, đơn vị trong sở, qua đó chấn chỉnh, đôn đốc các 

phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện các hoạt động bám sát kế hoạch CCHC 

năm 2019 của sở.  

         -  Thông báo kết quả xếp loại CCHC năm 2018 của Sở và các đơn vị trực 

thuộc; chỉ ra các tồn tại, hạn chế yêu cầu các đơn vị kịp thời khắc phục. 

 4. Về công tác tuyên truyền CCHC: 

 Công tác tuyên truyền được thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền CCHC 

năm 2019, dưới nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên: 100% văn bản, chủ 

trương về CCHC được chuyển qua mạng IO; đăng 03 tin bài về cải cách hành 

chính qua  Website của Sở, qua Tập san KHCN, Bản tin KHCN phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn. Triển khai các nội dung về CCHC trong 02 Hội nghị tập 

huấn phổ biến Giáo dục pháp luật, qua họp 06 cuộc họp giao ban, 06 cuộc chào 

cờ đầu tháng, qua tập huấn nông thôn mới, chuyển giao công nghệ, tiến bộ 

KHCN cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
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1. Cải cách thể chế: 

 - Rà soát các văn bản của tỉnh trong lĩnh vực KH&CN, tham mưu điều 

chỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của bộ khoa học và công nghệ; 

         - Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2019, Kế hoạch rà soát 

các Văn bản QPPL của ngành năm 2019, thực hiện theo tiến độ, qua rà soát đề 

xuất tiếp tục thực hiện các văn bản QPPL đang có hiệu lực thi hành. Thực hiện 

góp ý đối với dự thảo Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành trong năm 

2018 của tỉnh theo đề xuất của Sở Tư pháp. 

   - Tham gia góp ý bằng văn bản cho khoảng 40 dự thảo chương trình hành 

động thực hiện NQ, chương trình thực hiện các thông tư, văn bản quy phạm 

pháp luật, đề án, kế hoạch, quyết định của các bộ, ngành trung ương và địa 

phương.... Các góp ý đảm bảo về chất lượng và thời gian theo quy định, tiêu 

biểu như: Dự thảo quyết định và quy chế văn hóa công vụ; góp ý tổng hợp quy 

hoạch tỉnh; quy định về trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị 

quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP; góp ý sửa đổi quyết định số 33/2018/QĐ-UBND;  góp ý dự 

thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Ke 

hoạch Cuôc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu HT lần thứ 2; dự thảo dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; 

Luật sửa đổi Luật cán bộ, công chức… 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn được coi trọng, ngày càng đi 

vào vào chiều sâu. Sở ban hành kế hoạch GDPBPL năm 2019 và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị mời toàn thể 

CCVCLĐ tham gia. Phổ biến một số văn bản như: Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện NQ 18,19-NQ/TW; Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông 

qua tại Kỳ họp thức 6, Quốc hội khóa XIV;  13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ ; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; 38/2019/NĐ-CP; 

24/2019/TT-BTC… 

 2. Về cải cách thủ tục hành chính: 

 - Sở đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019; tập trung rà soát, 

công bố các TTHC hết hiệu lực thi hành, các thủ tục mới có hiệu lực. Thực hiện 

rà soát các TTHC tổ chức áp dụng tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Cập 

nhật các TTHC công bố tại Quyết định số 1852/ QĐ-UBND ngày 20/6/2018 

trên cơ sở Quyết định số 3675/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2017 của Bộ KH&CN 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết 

định số 2388/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2017 của Bộ KH&CN về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng);  

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố 880/ QĐ-UBND ngày 

26/3/2019 ban hành 40 TTHC áp dụng tại Trung tâm hành chính công tỉnh của 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196157
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196157
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13653/quyet-dinh-so-3675-qd-bkhcn-ngay-25-12-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-trong-linh-vuc-so.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13653/quyet-dinh-so-3675-qd-bkhcn-ngay-25-12-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-trong-linh-vuc-so.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13653/quyet-dinh-so-3675-qd-bkhcn-ngay-25-12-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-trong-linh-vuc-so.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13652/quyet-dinh-so-2388-qd-bkhcn-ngay-01-9-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-thuoc-pham-vi-chuc.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13652/quyet-dinh-so-2388-qd-bkhcn-ngay-01-9-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-thuoc-pham-vi-chuc.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13652/quyet-dinh-so-2388-qd-bkhcn-ngay-01-9-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-thuoc-pham-vi-chuc.aspx
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/13652/quyet-dinh-so-2388-qd-bkhcn-ngay-01-9-2017-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi--bo-sung-thuoc-pham-vi-chuc.aspx
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Sở KH&CN trên căn cứ một số văn bản như Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư 09/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018; 

Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018; Quyết định số 1662/QĐ-

BKHCN ngày 15/6/2018; Quyết định số 1667/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2018; 

Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN ngày 01/08/2018; Quyết định số 2306/QĐ-

BKHCN ngày 16/8/2018 của Bộ KH&CN); 

- Hiện nay đang hoàn chỉnh dự thảo quyết định công bố TTHC và xây 

dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của Sở thực hiện theo Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 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 thủ tục hành chính; 

         - Sở đã tham mưu văn bản số 333/SKHCN-TĐC ngày 02/4/2019 về việc 

hướng dẫn công bố danh mục TTHC và xây dựng quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC gửi các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện để triển khai 

thực hiện. 

-Tổ chức kiểm tra, soát xét các Dự thảo quyết định Công bố, Danh mục 

TTHC, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, 

ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Hiện nay đã hoàn thiện trình 

UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC và quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, Sở Công thương và UBND cấp huyện, Sở 

Thông tin Truyền thông. Đang thực hiện rà soát quy trình cho các sở Xây dựng, 

Giao thông, Y tế…   

        - Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai 100% các hồ sơ, thủ tục quy trình, 

lệ phí và thời gian giải quyết các TTHC được công bố tại Cơ quan Sở và trên 

trang website của Sở, tại Trung tâm hành chính công, tại cổng thông tin của tỉnh. 

Công bố công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về 

cải cách hành chính, TTHC. Tính đến thời điểm báo cáo Sở chưa tiếp nhận được 

phản ánh, kiến nghị nào. 

 - Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC quy định tại Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 

48/2013/NĐ- CP ngày 14/5/2013; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát TTHC; thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng CP hướng dẫn về nghiệp vụ KSTTHC và các văn bản liên quan khác.   

 - Ban hành văn bản chỉ đạo CCHC theo nội dung tại Văn bản số 

7895/ UBND-KSTT ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện 

hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Triển 

khai thực hiện Thông báo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; 

Kiện toàn bộ phận cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ KSTTHC gồm 03 đồng chí. 

 - Cử cán bộ phụ trách KSTTHC tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ 

CCHC, KSTTTHC. 

   3. Về thực hiện một cửa, một cửa điện tử: 
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          - Tiếp tục bố trị cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành 

chính công theo quy  định; Xử lý hồ sơ qua hệ thống phần mềm đảm bảo chất 

lượng, tiến độ. Trực tiếp thu nộp phí, lệ phí tại Trung tâm tạo điều kiện tối đa 

cho người dân, doanh nghiệp. 

          - Ký kết văn bản hợp tác với Bưu điện tỉnh về việc nhận và trả kết quả hồ 

sơ TTHC qua bưu điện. 

 - Việc tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện các thủ tục hành chính của Sở áp 

dụng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 và quy chế của Trung tâm hành 

chính công tỉnh. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tính đến thời điểm báo 

cáo là   hồ sơ, trong đó:   . Số hồ sơ mới tiếp nhận:  22   ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo 

trước chuyển qua: 32 ;  Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết:  52  ; 

trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn: 52 ;  Số hồ sơ quá hạn: 0. số hồ sơ chưa đến 

hạn giải quyết: 2 ;   

       4. Về cải cách tổ chức, bộ máy: 

- Thực hiện kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ các phòng, đơn vị hoàn chỉnh, 

bổ sung phù hợp Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BNV-BKHCN và Quyết định 

37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015, Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

9/1/2019 (Cơ cấu tổ chức giữ nguyên gồm 6 phòng, 1 Chi cục, 3 đơn vị Sự 

nghiệp tự chủ). Bản dự thảo chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc gửi Sở 

Nội vụ thẩm định; Xây dựng sửa đổi quy chế làm việc của Sở; 

-Tiếp tục thực hiện Đề án triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Nghị quyết 19-NQ/TW 

ngày về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;  Chương trình hành động 

của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. Trong đó tập trung một số giải 

pháp tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế; chuyển đổi tự chủ các đơn vị sự 

nghiệp. 

- 6 tháng đầu năm làm thủ tục bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm PT Nấm 

ăn và Nấm dược liệu. Nâng lương vượt bậc do có thành tích trong nghiên cứu 

khoa học cho 01 đồng chí. Nâng lương Trước thời hạn 03 đồng chí, Nâng lương 

định kỳ, phụ cấp nghề cho 8 đồng chí. Ra thông báo và tham mưu quyết định 

nghỉ hưu 01 đồng chí;  

         - Thực hiện quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự 

nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Công văn số 12710/VPCP-ĐMDN ngày 

29/12/2018 của Văn phòng chính phủ về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công 

lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần: Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự 

nghiệp triển khai thực hiện đề án chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc doanh 

nghiệp KH&CN giai đoạn 2021-2025; Trung tâm Phát triển Nấm ăn và Nấm 

dược liệu đang hoàn chỉnh đề án trình Sở phê duyệt. 

        - Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ 

của các đơn vị sự nghiệp KH&CN. Hội nghị đánh giá hiệu quả việc tiên phong 
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thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị của Sở KH&CN. Định hướng một số chính 

sách chỉ đạo trong thời gian tới. 

         

        5. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức: 

- Tiếp tục hướng tới đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có 

tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân theo Luật Công chức và Luật 

Viên chức. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 120/KH-SKHCN và đề án của 

UBND tỉnh đổi mới phương thức hoạt động của các Sở, ban, ngành. Từng bước 

xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý 

gắn với vị trí việc làm; Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 35, Kết luận 05 của 

Ban Thường vụ  tỉnh ủy và  Quyết định 52 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết 

định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của UBND tỉnh, tính đến nay trong 

Sở chưa có trường hợp nào vi phạm. Sửa đổi, bổ sung Ban hành quy chế mới 

làm việc của Sở, thực hiện quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trong khuôn 

viên cơ quan... 

- Ban hành kế hoạch triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách 

HCM năm 2019; Tổ chức ký đăng ký nội dung học tập làm theo gương bác năm 

2019. 

 - Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị 

định 158, Trong năm, Sở đã thực hiện việc chuyển đổi 3 đ.c (02 viên chức, 01 

công chức), nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và thực hiện hiệm vụ 

công tác của Sở. Từng bước sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy hoạt động. 

- Thực hiện bố trí công chức theo đề án vị trí việc làm của Sở và đơn vị sự 

nghiệp ( trong khi chờ Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt); 

- Thực hiện thông báo biên chế của Sở Nội vụ, năm 2019: Giữ nguyên biên 

chế công chức so với năm 2018. Đăng ký thi tuyển công chức 01 vị trí việc làm 

và Thu hút cán bộ có kinh nghiệm công tác đối với 01 vị trí việc làm. Xây dựng 

Kế hoạch tuyển dụng 03 viên chức tại đơn vị sự nghiệp tự chủ. 

- Ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2019. Trong 6 tháng , đã cử đi 

đào tạo hơn 30 lượt cán bộ công chức, viên chức, trong đó cụ thể: 01 đ.c đào tạo 

tiến sỹ; 02 đ.c đào tạo thạc sỹ hệ vừa học vừa làm; 03 đồng chí học Lý luận 

chính trị cao cấp tại chức; 03 đồng chí học lớp đào tạo Trung cấp LLCT; 02 đ.c 

học QLNN hệ chuyên viên chính; tập huấn ngắn hạn CCHC, Văn hóa công sở, 

đảng viên mới, quản lý khoa học công nghệ: hơn 20 lượt CCVCLĐ.... 

- 100% công chức, viên chức đã được cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu, 

thông tin vào phần mềm quản lý công chức, viên chức theo quy định. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở; UVBCH Đảng ủy Sở 

nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025.  
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 - Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong 

nguồn quy hoạch, cán bộ đã bổ nhiệm, sau bổ nhiệm phù hợp với Chỉ thị số 

28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng 

trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và Quyết định  36/ 2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Ban hành Quy định về 

điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc 

UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

        6. Cải cách tài chính công: 

 - Tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với Chi cục TCĐLCL và Văn phòng Sở theo Nghị 

định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và các đơn vị sự nghiêp khoa học theo 

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP. Tiến hành giao 

dự toán cho các đơn vị sự nghiệp theo nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước 

KH&CN. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, phân khai sử dụng các nguồn 

kinh phí dự toán năm 2019, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính thẩm định Quyết 

toán năm 2018 kịp thời theo quy định, nhất là tập trung nguồn lực thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện công khai tài chính theo Quy định thông qua hội 

nghị CBCC, chào cờ, giao ban, website của Sở (Theo Quyết định số 

192/2009/QĐ-TTg ngày 16/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy 

chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán 

ngân sách; Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, 

sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước); 

 - Hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 

hướng tới sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, tài sản nhà 

nước bám sát theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định chế 

độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí. Tài chính được công khai 

minh bạch trong quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm..  

         - Xây dựng kế hoạch về mua sắm tài sản tập trung theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

 - Hoàn thành thực hiện các kết luận kiểm toán, chấn chỉnh các yếu kém, tồn 

tại mà đoàn Kiểm toán chỉ ra.  

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn thanh 

tra theo kế hoạch năm 2019;  

          7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: 

 -  Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 

ứng dụng CNTT năm 2019. Báo cáo kịp thời định kỳ công tác CNTT theo quy 

định. Cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham dự các khóa đào tạo về 
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CNTT; Tiếp tục ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin - truyền thông trong quy 

trình quản lý, xử lý công việc trong các đơn vị thuộc Sở, giữa Sở với các cơ 

quan hành chính nhà nước. Tổ chức tập huấn chuyển đổi sử dụng phần mềm I-O 

sang dùng phần mềm hồ sơ công việc tại Sở phục vụ quản lý, điều hành; Triển 

khai thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng hộp thư điện tử, trang 

dhtn.hatinh.gov.vn theo quy định của UBND tỉnh. Sử dụng chữ ký số điện tử 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, chứng thư số 

theo quy định. Hạn chế dần sử dụng văn bản giấy trong gửi nhận văn bản hành 

chính và trong chỉ đạo điều hành.  

- Tiếp tục vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo công bố (35 TTHC). 

 - Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành; thông tin chỉ đạo 

sản xuất, nghiên cứu KHCN, cập nhập, bổ sung các TTHC mới công bố của Sở 

trên trang thông tin điện tử của Sở; Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thư 

điện tử; khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi 

thông tin; trao đổi công tác đặc biệt là việc góp ý kiến vào các dự thảo văn bản.  

- Duy trì, cải tiến và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 trong các đơn vị thuộc Sở theo quy định tại QĐ 19 của 

Thủ tướng chính phủ.   

- Về chỉ đạo triển khai áp dụng ISO: Thực hiện kế hoạch thực hiện ISO 

năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 142 cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng hệ thống HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khâu nối 

để triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra đảm bảo hoàn thành xây dựng, đưa 

vào áp dụng và công bố trước 30/9/2019 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Kết quả đạt được: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp và 

vượt tiến độ kế hoạch CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều 

hành về CCHC được Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo quyết liệt và 

có nhiều đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên chỉ đạo 

rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý. Cải cách TTHC được quan tâm, thực hiện công bố kịp thời, niêm yết 

công khai theo quy định và nghiêm túc thực hiện đơn giản hóa theo chỉ đạo của 

của UBND tỉnh; quá trình tiếp nhận, xử lý, trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính 

công luôn đảm bảo quy trình, quy định, 100% hồ sơ, thủ tục trả trước và đúng 

hạn. Tập trung rà soát tinh gọn, đổi mới hệ thống cơ cấu tổ chức thực hiện tốt 

Nghị quyết 18,19-NQ/TW. CC,VC, người lao động không ngừng nỗ lực phấn 

đấu, nâng cao trình độ, năng lực, thực thi nhiệm vụ sáng tạo, có nhiều sáng kiến 

trong công tác, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, ứng dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin, duy trì và nâng cấp phiên bản hệ thống áp dụng 

hiệu quả ISO trong hoạt động nên CCHC thực sự góp phần tích cực thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành. 

2. Một số khó khăn, hạn chế : 
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- Nhiệm vụ ngành KH&CN ngày càng nặng nề, trách nhiệm ngày càng 

cao tuy nhiên số lượng biên chế phải cắt giảm theo chủ trương chung và một số 

nghỉ hưu, chuyển tác chưa được bổ sung nên lực lượng công chức, viên chức 

làm việc ngày càng eo hẹp, áp lực cao 

- Tỷ lệ hồ sơ được xử lý theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4, dịch vụ bưu chính công ích còn thấp do công tác tuyên truyền và nhận thức 

của người dân về yếu tố công nghệ còn có mặt hạn chế  

- Cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa có nhiều thời gian tập 

trung nghiên cứu sâu; các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các 

Luật, Pháp lệnh một số lĩnh vực quản lý nhà nước, việc công bố sửa đổi, bổ 

sung TTHC thuộc thẩm quyền của Sở có lúc chưa thật sự kịp thời …  

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

2019: 

  - Tiếp tục tổ chức phổ biến Luật KH&CN sửa đổi và các nghị định, thông 

tư hướng dẫn, các đề án KH&CN đã ban hành. Nghiên cứu tham mưu cụ thể hóa 

thành các văn bản qppl của tỉnh để triển khai thực hiện. Thực hiện tốt kế hoạch 

xây dựng ban hành văn bản QPPL năm 2019.  

           - Thường xuyên, rà soát và kiến nghị ra quyết định công bố mới, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định 

mới, từng bước đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí tuân thủ và phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp.    

  - Tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và cá 

nhân theo cơ chế một cửa, một của liên thông theo hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2015 và Quy chế số 27/ 2016/QĐ-UBND; QĐ số 1833/ QĐ-UBND 

ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở trên môi trường mạng dưới dạng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

của Sở đã được cung cấp trên môi trường mạng; 

- Tiếp tục ban hành chức năng nhiệm vụ kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân 

công nhiệm vụ các phòng, đơn vị theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 

09/1/2019; 

          - Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí theo quy định 

của Nghị định 158. 

          - Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức- 

lao động. Tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý đã bổ 

nhiệm và công chức diện quy hoạch. 

           - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; chuẩn 

bị phương án nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.  

         - Tiếp tục thực hiện kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt: Rà soát việc 

xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Thực hiện các quy định 

về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, công tác quản lý cán bộ, công chức cũng như thực hiện đúng, đầy đủ, 
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kịp thời các chính sách đối với CC,VC-LĐ. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên 

chức theo kế hoạch. Cử cán bộ tham gia kỳ thi nâng ngạch do cấp tỉnh tổ chức. 

        - Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng và các phần mềm Ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Sở KH&CN; 

        -Triển khai có hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá hoạt động CCHC trong toàn 

Sở theo Kế hoạch. 

- Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan cấp tỉnh và  phường,  xã 

NTM hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống 

quản lý chất lượng năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. 

- Tổ chức đào tạo ISO điện tử và triển khai mở rộng xây dựng và áp dụng 

ISO điện tử tại một số đơn vị; 

 - Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình phòng điển hình về CCHC, điển 

hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

 - Tuyên truyền thực hiện tốt quyết định 52/2017/QĐ-UBND tỉnh ban 

hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. Giám sát, kiểm tra việc ký cam kết của CCVCLĐ; 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Khoa học và Công 

nghệ. Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh./. 

 

    Nơi nhận: 

  - Sở Nội vụ; 

  - Giám đốc, PGD Sở; 

  - Lưu:VT, VP.(6b). 

                      KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

                        Phan Trọng Bình 
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