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UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Số:          /SKHCN-TTr 

V/v thông báo kết quả xếp hạng chỉ 

số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc 

phục trong năm 2022 

   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm      

 

           Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Trên cơ sở tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về chỉ số đã công bố, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp thông báo kết quả việc công bố chỉ 

số chấm điểm CCHC năm 2021. 

 Kết quả chỉ số CCHC năm 2021, Sở xếp vị trí thứ 10 (85,745 điểm) theo 

quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc công bố 

chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2021 của các Sở, ban, 

ngành (tụt 2 hạng so với năm 2021). Cụ thể như sau:  

- Công tác chỉ đạo điều hành (10,481/12,5);  

- Cải cách thể chế (5,5/6);  

- Cải cách thủ tục hành chính (3,5/5,5);  

- Cải cách tổ chức bộ máy (3,5/3,5);  

- Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC (8,5/10);  

- Cải cách cơ chế quản lý tài chính công (6,5/6,5);  

- Xây dựng và Phát triển chính quyền điển tử, chính quyền số (9,657/11,5);  

- Thực hiện cơ chế, một cửa một cửa liên thông (7,625/9,5);  

- Điều tra xã hội học (30,482/35). 

Nguyên nhân như sau: 

1. Về khách quan  

- Do việc chấm điểm tính trên 3 số lẻ nên có sự thay đổi về thứ hạng cao 

như vậy (Cụ thể Sở Tư pháp tỉnh chênh 0,018 điểm so với Sở) và năm nay có sự 

thay đổi về số điểm trong 8 nội dung của CCHC dẫn đến có những nội dung là 

thế mạnh của sở nhưng lại ít điểm. 

-  Trong năm 2021 tình hình ảnh hưởng của dịch covid-19 phải giản cách xã 

hội một thời gian dài đã ảnh hưởng đến việc triển khai công tác hành chính của 

Sở. 



2 

 

- Một số chỉ tiêu có bằng chứng cụ thể tuy nhiên không được công nhận và 

tính điểm như các năm. Việc không có điểm thưởng cũng làm ảnh hưởng đến 

kết quả xếp hạng. 

2. Về chủ quan 

Sở đã mất điểm ở một số chỉ tiêu sau: 

- Thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên (thể hiện qua phần mềm chỉ đạo 

điều hành và kết quả theo dõi, tổng hợp của UBND tỉnh) chỉ có đúng và còn hạn 

20/27 nhiệm vụ. (1,481 điểm) 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC và thực hiện Chỉ 

thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND chỉ thực hiện được việc cắt 

giảm 25% thời gian giải quyết nhưng chưa xây dựng quy trình (quy chế) phối 

hợp giải quyết công việc (không phải quy trình nội bộ TTHC), kế hoạch luân 

chuyển CBCC tại thời điểm chấm. (1 điểm) 

- Công bố TTHC theo quy định của Bộ, ngành; đề xuất đơn giản hóa thành 

phần hồ sơ trong năm. (0 điểm) 

- Thực hiện bố trí, cơ cấu trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương 

đảm bảo quy định. Xây dựng Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng hàng năm kịp thời, 

đảm bảo chất lượng. (0 điểm) 

- Ứng dụng CNTT, Hiện đại hóa quản lý của cơ quan, đơn vị. Sử dụng Kết 

quả Chỉ số Ứng dụng CNTT (ICT) do Sở Thông tin và Truyền Thông chấm và 

thẩm định, công bố hằng năm theo Bộ Tiêu chí ICT của tỉnh. (7,657 điểm) 

- Thời gian giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn. (2,125 điểm) 

- Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích (0 điểm) 

 Qua kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Sở khoa học và Công nghệ, 

Giám đốc sở yêu cầu các phòng, đơn vị và cá nhân nghiêm túc thực hiện các chỉ 

đạo sau: 

1. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc: chỉ đạo các bộ phận, cá nhân bám 

sát vào nội dung công việc của kế hoạch CCHC năm 2022 đã được phân công cụ 

thể. Định kỳ báo cáo nội dung công việc trong các buổi họp giao ban và trong 

báo cáo quý, năm. Lưu ý việc báo cáo phải đúng mẫu, đầy đủ các nội dung thực 

hiện vào trước ngày 15 của tháng cuối quý và của năm. 

2. Các phòng, đơn vị phân công cán bộ phụ trách làm đầu mối và thực 

hiện các công việc cải cách hành chính đã giao, chủ động phối hợp với Bộ phận 

CCHC của Sở để hoàn thành kế hoạch. 

3. Văn phòng sở: Thường xuyên tham mưu Lãnh đạo trong việc chỉ đạo, 

điều hành công tác CCHC, công tác một cửa của Sở. Chỉ đạo các phòng, đơn vị 

khắc phục các chỉ tiêu bị trừ điểm đã được nên ở trên. Theo dõi và thực hiện tốt 

các nội dung ứng dụng CNTT, hiện đại hóa quản lý của cơ quan, đơn vị theo Bộ 

Tiêu chí ICT của tỉnh. 

4. Phòng Kế hoạch tài chính: Công khai ngân sách; tài sản công; thu nhập 

cá nhân hàng năm; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả 

thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.  
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5. Phòng Quản lý Khoa học: phối hợp với Bộ phận Pháp chế đã tiến hành 

rà soát, kiểm tra đối với văn bản QPPL do Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh 

ban hành; tiến hành làm các thủ tục sửa đổi, bổ sung lại các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý khoa học trình UBND tỉnh ban hành. 

6. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN: Rà soát lại các nội dung 

trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Lưu ý việc tuyên 

truyền các ấn phẩm, bài viết, các tài liệu liên quan đến công tác CCHC của Sở 

và ban ngành khác. Duy trì thư mục hỏi đáp, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân trên 

trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Cập nhật các nội dung 

cần triển khai trong kế hoạch CCHC của sở đúng thời gian và đạt yêu cầu. 

7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thực hiện đầy đủ các nội 

dung công tác cải cách hành chính của đơn vị và phối hơp với Bộ phận 

KSTTHC để kịp thời cập nhật, rà soát, công bố TTHC mới; giải quyết hồ sơ 

đúng hạn theo quy định. 

8. Bộ phận Kiểm soát TTHC: Tham mưu các giải pháp khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến trong năm so với tổng số hồ 

sơ tiếp nhận của các TTHC cung ứng DVC mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính.  

Trên đây là thông báo về thực hiện công tác CCHC năm 2021 và khắc 

phục trong năm 2022; yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm 

các ý kiến chỉ đạo trên. Kết quả thực hiện công tác CCHC sẽ được xem xét, 

đánh giá thi đua trong bình bầu cuối năm./. 

                                                     

Nơi nhận:                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (b/c);             
- GĐ, PGĐ sở (b/c); 

- TTTT&UD (web); 

- Lưu:  VT, CCHC.           

 

           

                                             Trần Duy Tâm Thanh 
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