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BÁO CÁO
V/v công tác kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 21/02/2017 của Sở KH&CN về
kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, Đoàn kiểm tra CCHC tổ
chức kiểm tra CCHC tại 04 đơn vị: Văn phòng sở,  Chi cục TCĐLCL,  Trung tâm
Tin học và Thông tin KHCN, Trung tâm Ứng dụng và Tiến bộ KH&CN từ ngày
28/6/2017 đến 12/7/2017.

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra đầy đủ các nội dung trọng tâm theo Kế
hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 do UBND tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu ban hành, gắn với các nhiệm vụ kế hoạch CCHC của sở năm 2017 và các
tiêu chí Bộ chỉ số CCHC năm 2017.

Qua kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả thực
hiện như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:
Công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC được duy trì thường xuyên thông

qua các cuộc họp giao ban thường kỳ hàng tháng (có ghi nhận tại một số văn bản
thông báo kết luận giao ban). Sở đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-SKHCN ngày
28/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch số 07/KH-
SKHCN ngày 21/02/2017 về kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 theo đúng thời
gian và nội dung kế hoạch chung của tỉnh.. Thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả
công tác CCHC đầy đủ theo định kỳ Quý I/2017 và 06 tháng đầu năm 2017 đúng
thời gian quy định.

2. Về cải cách thể chế:
Thực hiện tốt việc rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh trong việc xây
dựng, ban hành các văn bản QPPL, cơ chế, chính sách của tỉnh về lĩnh vực khoa học
và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ.

3. Về cải cách thủ tục hành chính:
- Thực hiện việc công khai 59 thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử

của Sở và phối hợp với Bộ phận tiếp tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh rà
soát và cập nhật các TTHC chưa được số hóa trên phần mềm theo công văn số
59/VP-MC từ ngày 27-31/3/2017.

- Sở đã tiếp nhận 143 hồ sơ, trong đó: trong đó có 122 hồ sơ về lĩnh vực Tiêu
chuẩn Đo Lường Chất lượng, 05 hồ sơ lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và
16 hồ sơ về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ.Tất cả các hồ sơ đều giải
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quyết đúng hạn và trong thời hạn giải quyết, không có trường hợp trễ hẹn theo quy
định. Chi cục TĐC là 161 hồ sơ bao gồm: 150 hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa
nhập khẩu; 10 hồ sơ xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia, 01 hồ sơ công bố
dấu định lượng. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, trong đó 48 hồ sơ
đúng thời gian, 91 hồ sơ trước thời hạn, không có hồ sơ trễ hạn trễ hẹn.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết không nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị
nào của cá nhân, tổ chức.

4. Công tác tuyên truyền CCHC, phổ biến pháp luật.

  Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN đã ban hành hành Kế hoạch số
01A/KH-TTKHCN ngày 12/01/2017 về tuyên truyền CCHC để phân công nhiệm vụ
cho các phòng chủ động tuyên truyền công tác CCHC theo chuyên môn nhiệm vụ
được giao. Duy trì tốt Trang thông tin điện tử của sở, trong đó đã mở chuyên mục về
công tác CCHC để đăng tải thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành (60 văn bản), kết
quả thực hiện CCHC. Thực hiện biên tập và cập nhật tin, bài, ảnh lên website tiếng
Việt là: 1.174, thu thập, dịch và cập nhật tin bài, ảnh lên website tiếng Anh là: 539.
Tổng số lượt truy cập vào website sở là 894.668 lượt (trong đó web tiếng Việt là
832.995 lượt và web tiếng Anh 123.671lượt).

5. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
- Văn phòng Sở đã hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm của Sở và

các đơn vị trực thuộc được Sở Nội vụ thông qua. Tổ chức họp lấy ý kiến quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025. Ban hành Kế hoạch số 28/KH-
SKHCN ngày 05/6/2017 của Sở KH&CN về việc tuyển dụng Viên chức các đơn vị
sự nghiệp năm 2017 trực thuộc Sở KH&CN.

- Hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 -
2025 của Chi cục và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Dư thảo
trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung chức năng nhiệm vụ của Chi cục theo Nghị
định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của
thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC:
Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

năm 2017 theo quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và công văn số
815/SKHCN-VP ngày 08/11/2016  của Sở KH&CN

Cử 04 cán bộ học lớp cao cấp chính trị tại trường Chính trị của tỉnh theo kế-
hoạch của năm 2016; 01 cán bộ học lớp thanh tra viên chính tại Cần Thơ; cử 05
công chức Chi cục tham dự lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng
thanh tra chuyên ngành do Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Trường Cán bộ Thanh
tra tổ chức tại Tp. HCM vào tháng 6/2017; cử 08 công chức, viên chức đi đào tạo
tập huấn công tác tài chính trong lĩnh vực KH&CN.

7. Cải cách tài chính công:
- Thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định. Công khai tài chính
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theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 về việc hướng dẫn thực hiện
quy chế công khai tài chính. Tiếp tục duy trì thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP
của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với Chi cục và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP.

- Các đơn vị đã thực hiện báo cáo công khai tài chính theo đúng quy định tại
Thông tư 21/2005/TT-BTC và đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới phù hơp với
thực tế.

- 03 Trung tâm đã hoàn thành xây dựng phương án tự chủ của đơn vị sự
nghiệp KHCN công lập trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo Nghị định
số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ
chức khoa học và công nghệ công lập.

- Việc phân phối thu nhập tăng thêm dựa trên cơ sở phân loại mức độ hoàn
thành nhiệm vụ được quy định trong của Quy chế chi tiêu nội bộ (Tăng thu nhập đạt
trung bình khoảng 0,3 lần lương cơ bản)

8. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:

- Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ đã cập nhật 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 http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Home/Leadership);
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Home/Department.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cơ bản duy trì, cập nhật các nội
dung trên trang thông tin điện tử nhằm cung cấp đến doanh nghiệp và người dân biết
và hiểu được văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch hoạt động
trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất
lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. Ngoài ra, website cũng cung cấp các
thông tin, tin tức cảnh báo, giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp về hàng rào kỹ
thuật thương mại. Thực hiện cung cấp  thủ tục hành chính trực tuyến trên internet ở
mức độ 3 tại trang dịch vụ công trực tuyến đại địa chỉ:
http://dichvucong.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn.

- Tiếp tục duy trì website đăng ký trực tuyến đối với 28 TTHC mức độ 3 và 06
mức độ 4 tại địa chỉ http://dkqm.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn cho lĩnh vực Hoạt
động KHCN, lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; 04 TTHC mức độ 3 thuộc phạm vi
giải quyết của Chi cục tại địa chỉ: http://dichvucong.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn.
cho lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Về duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008:
- HTQLCL của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu đã được xây dựng và duy trì, đáp ứng được các yêu cầu của tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày
5/3/20014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công bố
HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008 01 lần, theo quyết định số 232/QĐ-

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Home/Leadership
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Home/Department
http://dichvucong.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn
http://dkqm.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
http://dichvucong.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn
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TTUD ngày 9/12/2015 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với một TTHC của lĩnh vực “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ
ứng dụng năng lượng nguyên tử (trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện kiểm xạ 24
máy X quang và đo an toàn bức xạ phòng cho 20 phòng của các cơ sở y tế trên địa
bàn tỉnh trong hoạt động dịch vụ). Hiện đơn vị đang rà soát công bố lại theo Thông
tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN.

II.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

1. Những mặt được
Nhìn chung Sở đã tập trung quán triệt công tác CCHC theo sự chỉ đạo của

UBND tỉnh như: ban hành các kế hoạch CCHC năm, kế hoạch kiểm tra CCHC năm
đảm bảo thời gian quy định làm cơ sở cho việc thực hiện, kiểm tra công tác CCHC
của đơn vị trong năm 2017. Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
vẫn được duy trì và thực hiện theo đúng kế hoạch, bảng chỉ số cải cách hành chính.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên, sửa đổi ban hành kịp
thời; Bộ phận một cửa đã hoạt động tốt, không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn, có
văn bản trả lời cho khách hàng đối với các trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được Trung tâm
quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho
công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Bộ máy tổ chức của các Trung tâm
ngày một được kiện toàn hơn, đội ngũ CBVC và người lao động đáp ứng trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất chính trị và đạo đức ngày càng được
nâng cao. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị ngày càng có
những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác
cải cách hành chính của toàn Sở.

2. Hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những mặt được, qua kiểm tra vẫn còn tồn tại một số điểm cần phải

khắc phục, chấn chỉnh thực hiện, đó là:
- Hầu hết các phòng, đơn vị chưa đảm bảo chế độ báo cáo CCHC định kỳ

(hàng quý, 06 tháng), gây khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo chung. Một số
phòng, đơn vị chưa quan tâm, bám sát thực hiện các nội dung công việc được giao
tại Kế hoạch CCHC, Kế hoạch duy trì cải tiến HTQLCL của Sở dẫn đến tiến độ
chung bị chậm.

Chưa xây dựng và thực hiện bố trí công chức theo đúng quy định của vị trí-
việc làm và ngạch công chức đã được phê duyệt và bố trí viên chức theo quy định
của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc.

- Việc mở chuyên mục lấy ý kiến văn bản QPPL trên website của Chi cục TĐC
đã thực hiện nhưng chưa cập nhật kịp thời; việc mua sắm công theo hình thức đấu
thầu chưa kịp thời đăng tải theo quy định. Công tác quản lý hồ sơ còn thiếu sót.

- Trung tâm TT và TK KHCN cập nhật một vài thông tin về kết quả CCHC
còn chậm.

- Công tác tài chính công, đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho CBVC và



5

người lao động của Trung tâm UD và TB KHCN triển khai còn hạn chế.
- Một số nội dung, tiêu chí thực hiện Bộ chỉ số chấm điểm CCHC 2017 chưa

thực hiện đầy đủ như:
+ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc công khai các

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.

+ Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi cán bộ giữa các bộ phận của đơn vị cho
phù hợp với công tác điều hành và hoạt động của Sở theo quy định.

3. Kiến nghị:
- Đề nghị Giám đốc Sở chỉ đạo trưởng các phòng, thủ trưởng đơn vị khắc phục

các hạn chế tồn tại nêu trên, nhất là thực hiện các nội dung tiêu chí Bộ chỉ số CCHC
để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch công tác CCHC năm 2017.

- Về quy chế chi tiêu nội bộ, năm 2017 có thay đổi về định mức chi, đề nghị
các đơn vi thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với quy định để đảm
bảo quyền lợi cho CBCCVC và người lao động.

- Các đơn vị cần thực hiện báo cáo công khai tài chính theo Thông tư
21/2005/TT-BTC theo đúng mẫu và thời gian quy định. Riêng Trung tâm Kỹ thuật
TĐC hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt dự toán thu – chi trong năm 2017 đối với mô hình
đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Đối với công tác quản lý hồ sơ công chức, cần bổ sung đầy đủ các văn bản
theo yêu cầu (Lý lịch công chức theo mẫu quy định, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên
môn, phiếu đánh giá công chức hàng năm và các quyết định nâng lương,…). Cần
quan tâm cử CBCC đi bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

- Đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung, tiêu
chí Bộ chỉ số CCHC 2017 đã được phân công trách nhiệm, cung cấp bằng chứng
thực hiện để kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp công tác kiểm tra CCHC tại các đơn vị của Đoàn
kiểm tra./.

Nơi nhận:           TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
- GĐ Sở (b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu VT, VP.             
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