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Công tác cải cách hành chính Quý I/2022  

của Sở Khoa học và Công nghệ 

   

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC 

Quý I/2022, cụ thể như sau: 

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

1. Về kế hoạch cải cách hành chính: 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 

29/12/2022 về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 gồm 39 nội dung 

nhiệm vụ cụ thể.  

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch CCHC: Tính đến thời điểm báo cáo đã 

cơ bản thực hiện 8/39 nội dung kế hoạch, trọng tâm là ban hành, triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC trong quá trình thực 

hiện công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (tổng số văn bản, nội dung văn bản 

ban hành liên quan đến công tác CCHC): Sở KH&CN luôn qua tâm chỉ đạo công tác 

CCHC tại các cuộc họp giao ban, trong đó chỉ đạo khắc phục những tiêu chí còn hạn 

chế. Thực hiện đôn đốc các phòng được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục hành 

chính phải theo đúng thời gian quy định. Trong quý I/2022, Sở đã ban hành 07 văn bản 

liên quan đến CCHC. 

- Việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp giao ban về công tác CCHC (tổng số hội 

nghị, giao ban): Tổ chức 01 cuộc họp chuyên đề về công tác CCHC, đồng thời xem 

xét trong các cuộc giao ban hàng tháng (có Thông báo kết luận). 

- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ số lượng đơn vị, cá nhân được khen thưởng hoặc bị 

kỷ luật): Ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 26/01/2022 v/v công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ. 

- Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí 

điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương (Tổng hợp 

từng nội dung, nêu rõ tính mới, tính sáng tạo và tính hiệu quả trong triển khai): Chưa 

thực hiện. 
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- Việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về nâng cao hiệu quả CCHC: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

537/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 

thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ (Trong đó thực hiện cắt giảm 50% thời gian giải quyết so với 

quy định hiện hành đối với 56/56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 08 

TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổng cộng 64 TTHC, đạt 

100%) 

- Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Trong Quý I/2022 đã cơ bản hoàn thành tổng cộng 62 

nhiệm vụ đúng thời hạn. 

3. Về kiểm tra CCHC, công vụ: 

- Việc ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, công vụ hàng năm theo 

quy định: Ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 17/02/2022 v/v kiểm tra công 

vụ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; Quyết định 19/QĐ-SKHCN ngày 

19/02/2022 thành lập Tổ kiểm tra công vụ của Sở năm 2022;  

- Đánh giá về công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC (kiểm tra theo Kế hoạch; 

kiểm tra đột xuất; kết quả, tiến độ xử lý; khắc phục những hạn chế bất cập sau kiểm 

tra): Chưa tiến hành kiểm tra do tình hình dịch Covid-19 (Sở và các đơn vị phát sinh 

một số trường hợp CCVC-NLĐ dương tính với Sars-Covi2). 

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC: Đang xây dựng Kế 

hoạch trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, trong đó nêu rõ mức độ hoàn thành 

so với kế hoạch (tổng số nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành trong năm): Chưa thực 

hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

a) Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  

Đã tham mưu UBND tỉnh Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 18/10/2021 trình 

Thường trực HĐND tỉnh v/v đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 

khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026 

(Dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua trong Quý II/2022). 

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật. 

- Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 06/01/2022 v/v thực hiện quản lý 

công tác theo dõi thi hành pháp luật XLVPHC năm 2022 của Sở Khoa học và Công 

nghệ với 07 nội dung công việc (Đã hoàn thành 1/7 nội dung). 

- Ban hành Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 06/01/2022 v/v theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ với 07 nội dung công 

việc (Đã hoàn thành 1/7 nội dung). 
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c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Triển khai tuyên 

truyền, phổ biến 04 Nghị định của CP và 02 Thông tư của Bộ KH&CN trên website 

KH&CN. 

d) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Số 

lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra, rà 

soát; kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật): 

Ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 04/01/2022 v/v Kiểm tra và xử lý 

quy phạm pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 và Kế hoạch số 05/KH-

SKHCN ngày 17/01/2022 v/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (Chưa thực hiện 

do chưa đến thời điểm thực hiện theo kế hoạch). 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà soát; 

số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; đánh 

giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản hóa):  

Ban hành Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 16/02/2022 v/v rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2022. Việc rà soát sẽ thực hiện trong Quý II/2022. 

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, 

địa phương: Thực hiện công khai 56 thủ tục hành chính trên website của Sở và phần 

mềm Trung tâm PVHCC. Thực hiện công bố danh sách, số điện thoại, hộp thư điện tử 

của CBCC phụ trách công tác CCHC theo quy định; tiếp tục duy trì tốt thư mục hỏi 

đáp, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về thực hiện TTHC-DVC tại bộ phận một cửa và trên 

website của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: 

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp (Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công 

chức, viên chức và người lao động): Cơ bản phân công CCVC luân phiên phối hợp 

tiếp nhận hồ sơ một cửa. 

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Ban hành 

văn bản số 100/SKHCN-VP ngày 21/01/2022 để chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện 

tiếp nhận, giải quyết TTHC thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy 

định. 

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Trong Quý 1/2022 thực 

hiện tiếp nhận 55 hồ sơ, trong đó 31 hồ sơ nộp trực tuyến (bao gồm HS tiếp nhận và 

giải quyết trên một cửa QG của Bộ KH&CN tại địa chỉ 

http://motcuabkhcn.most.gov.vn, 19 hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả tập trung cấp tỉnh và 05 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Tất cả hồ sơ đều giải quyết 

đúng hạn và trong thời hạn giải quyết, không có trường hợp trễ hẹn. Tuy nhiên có 02 

hồ sơ lĩnh vực an toàn bức xạ báo trễ hạn trên phần mềm do việc kết thúc luồng văn 

bản chậm dẫn đến báo trên hệ thống mặc dù các hồ sơ đã xử lý đúng thời gian. 

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan 

đến quy định TTHC: Trong Quý I/2022 không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của 

người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. 

http://motcuabkhcn.most.gov.vn/
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+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Tốt. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Tiếp tục phối hợp, theo dõi việc phê duyệt của cơ 

quan có thẩm quyền quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức đối với Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, Trung tâm kỹ 

thuật TCĐLCL (đã trình trong năm 2021). 

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Đã trình kiện toàn trong năm 2021 

(Đang chờ quyết định của UBND tỉnh phê duyệt). 

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức: Ban 

hành Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 28/02/2022 v/v giao chỉ tiêu biên chế công 

chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) trong cơ quan 

hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; bố trí vào vị trí việc làm và 

phân bổ số lượng cấp phó đối với các phòng, cơ quan hành chính trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ. Cơ bản thực hiện quản lý, sử dụng biên chế CCVC đúng quy định. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa 

các cấp chính quyền: Cơ bản thực hiện đúng quy định về phân cấp quản lý nhà nước 

về lĩnh vực quản lý. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, 

viên chức: Đã bố trí vào vị trí việc làm đối với công chức và người lao động thuộc các 

phòng, cơ quan hành chính trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 

24/QĐ-SKHCN ngày 28/02/2022 của Giám đốc Sở). 

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển): 

Không (chưa có kế hoạch thực hiện). 

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Đang làm thủ tục 

xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định 01 trường hợp 

Chánh Thanh tra Sở; xem xét cho ý kiến đối với bổ nhiệm viên chức quản lý đơn vị và 

cấp phòng thuộc đơn vị đối với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN. 

- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi 

tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương: 03/04 công chức đạt kết quả thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên 

chính. Công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý hiện đang tiếp tục tổ chức thi 

tuyển vị trí chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đã 

xây dựng đề thi, đáp áp thi viết và thông báo ôn tập (Dự kiến hoàn thành thi tuyển, báo 

cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022). 

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức (CBCCVC) tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Chấp hành tốt. 

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC:  
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+ Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng: Đã hoàn thành 

đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 (UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 56 

công chức viên chức thuộc Sở).  

+ Kết quả thực hiện: Trong Quý I/2022 có 03 CCVC hoàn thành khóa đào tạo 

Trung cấp lý luận CT-HC khóa 96 (2020-2021); 01 công chức tiếp tục học khóa đào 

tạo Cao cấp lý luận chính trị.  

* Kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng:  

Số lớp được phê duyệt tổ chức: 0.         

Số lớp đã tổ chức: 0. 

Số lớp chưa tổ chức: 0. 

* Kết quả cử CBCCVC đào tạo, bồi dưỡng: 

Số lượng CCVC được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng: 0 người, bao gồm:   

Số lượng CCVC được cử đào tạo, bồi dưỡng lớp Lý luận chính trị: 0. 

Số lượng CCVC được cử bồi dưỡng Quản lý nhà nước theo ngạch: 0. 

Số lượng CCVC được cử bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ: 0. 

- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người 

có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu 

có): Không có. 

5. Cải cách tài chính công 

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách: 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được 

UBND tỉnh giao: Thu phí, lệ phí: 30 triệu đồng/ 112 triệu đồng, đạt 26%; Thu dịch vụ: 

1.532 triệu đồng/ 7.552 triệu đồng, đạt 20%. 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: 0 triệu đồng/100 triệu 

đồng (chưa thực hiện giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư). 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nhà nước về tài chính, ngân sách: Không có 

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Chưa phát sinh 

tăng, giảm tài sản công 

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

(Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có 

liên quan): 

+ Các đơn vị đang tiến hành xây dựng cơ chế tự chủ theo Nghị định  

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện Báo cáo số 22/BC-SKHCN ngày 11/03/2022 v/v Báo cáo tổng hợp 

Phương án phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công 

lập giai đoạn năm 2022 – 2026. 
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6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số ở địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 

số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, 

đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính (Cụ thể đã trình thường trực HĐND 

tỉnh về Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh 

nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026; tổng hợp góp ý hoàn thiện dự 

thảo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 

trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp góp ý trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng các 

sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT đến năm 2030; Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất 

dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ). 

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: Đăng ký danh mục mua sắm 

CNTT tập trung gửi Trung tâm CNTT&TT/Sở TT&TT tổng hợp. 

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng. 

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu. 

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Tiếp tục sử dụng 

hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, như: Phần mềm Quản 

lý đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Phần mềm Quản lý xuất bản ấn phẩm 

thông tin; quản lý văn bản; và CSDL về KH&CN, Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 

của tỉnh. 

- Áp dụng 100% phầm mềm quản lý văn bản iDesk sở và các đơn vị; 100% lãnh 

đạo dùng chữ ký số, các văn bản đã được ký bằng chữ ký số và chuyển qua phần mềm 

phát hành; 100% CBCCVC được cấp hộp thư điện tử và sử dụng trao đổi công việc. 

Trong Quý I/2022 có khoảng 484 văn bản đi được ký số. 

 - Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh 

nghiệp 

 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN được sở giao nhiệm vụ duy trì 

hoạt động trang thông tin điện tử KH&CN (Website KH&CN). Website KH&CN 

được cập thông tin đầy đủ về số điện thoại, hộp thư điện tử của các lãnh đạo đơn vị, 

phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận đơn vị trực thuộc, nhằm giúp cho các công 

dân, tổ chức thuận tiện liên hệ. Cụ thể: 

+ Trang web KH&CN tiếng Việt: Được thu thập, biên tập, viết mới, cập nhật 396 

tin và ảnh trong Quý I (có 173 tin và 223 ảnh). Trong đó, có các văn bản liên quan đến 

CCHC như: Thông tin chỉ đạo điều hành (11 văn bản); Chỉ đạo Điều hành CCHC (4 văn 

bản); Kết quả CCHC (2 văn bản). Số lượng truy cập từ người dùng trong quý 1 là: 

1.135.485 lượt. 

+ Trang web KH&CN tiếng Anh: Được thu thập, biên tập, viết mới, cập nhật 136 

tin và ảnh trong Quý I (có 66 tin và 70 ảnh). Số lượng truy cập từ người dùng trong Quý I 

là: 109.197 lượt. 
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- Tiến độ triển khai, kết quả thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 

06/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC:  

Sở tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh v/v đề nghị xây 

dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026. Dự kiến Nghị quyết này sẽ trình HĐND 

tỉnh thông qua trong Quý II/2022. 

Tổng hợp góp ý hoàn thiện các dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt: Kế hoạch 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; Kế hoạch thực 

hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng các 

sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT đến năm 2030; Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất 

dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tỷ lệ giải quyết hồ sơ 

trực tuyến:  

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 56/56 thủ 

tục (100%). Trong Quý I/2022, tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ trên cổng dịch vụ 

công của tỉnh và 30 hồ sơ trên cổng một cửa quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

chiếm tỷ lệ 63% tổng hồ sơ tiếp nhận trong quý. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt tích cực 

Sở KH&CN đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ đạo 

đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu tập trung vào công việc ngay từ đầu năm 

và cả sau Tết Nguyên đán. Kịp thời ban hành đầy đủ các kế hoạch và tập trung chỉ đạo 

công tác CCHC. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ CBCCVC, bảo đảm công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, triển khai kế 

hoạch học tập chuyên đề 2022 đến CCVC, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm đối 

với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Công tác tài chính công thực hiện công khai, minh 

bạch theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước 

góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính, nâng cao sự hài 

lòng của người dân và doanh nghiệp. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác lấy ý 

kiến khách hàng về kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự đem 

lại hiệu quả do còn mang tính hình thức, không tìm thấy được sự phản hồi từ một số 

doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân. Nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

đang kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi hồ sơ giải quyết 

TTHC. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG 

TÂM 
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Trong Quý II/2022, Sở KH&CN tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện tốt 

kế hoạch CCHC, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh 

giao. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết 

100% hồ sơ TTHC không trễ hạn. 

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ 

nguồn nhân lực chủ chốt về chuyên môn quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc áp dụng trang thông tin điện tử 

đảm bảo đáp ứng tốt cho các tổ chức cũng như người dân liên hệ.  

- Tiếp tục hướng dẫn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước đối với các 

cơ quan đã xây dựng và công bố ISO 9001:2015.  

- Thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh về thực hiện CCHC và các TTHC lên trang thông tin điện tử sở và các đơn 

vị. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính qua các ấn phẩm 

thông tin KH&CN và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: không 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công 

nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- GĐ, PGĐ; 

- Các phòng, đơn vị; 

- TTTT&UD KHCN (chuyên mục CCHC); 

- Lưu VT, CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-17T14:53:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Duy Tâm Thanh<thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-17T16:16:42+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-17T16:16:43+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-17T16:16:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-17T16:16:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




