
 

BÁO CÁO 

Việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020  

 

Thực hiện Công văn số 973/STP-QLVB ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp đề 

nghị báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ 

báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp 

luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 như sau:     

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 

HẠNG CHỈ SỐ B1 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 20/01/2020 về rà soát và kiểm 

tra, xử lý văn bản QPPL năm 2020, với 10 nội dung công việc. Sở đã đã rà soát lại 

03 văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực KH&CN, cụ thể gồm: 

+ Quyết định số 05/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Quyết định số 06/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy trình xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tham gia góp ý theo chỉ đạo tại Công văn số 3781/UBND-VP ngày 

20/4/2020 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo khung Chương trình đảm bảo đo 

lường tại doanh nghiệp; Góp ý dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về 

an toàn đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; góp ý dự 

thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng 

giai đoạn đến năm 2030;  

2. Về tổ chức thi hành pháp luật  

2.1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và 

cộng đồng doanh nghiệp 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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- Triển khai Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/7/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2019;Triển khai thực hiện 

công văn số 1216/TĐC-ĐL quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN;  

- Triển khai đến CCVC-NLĐ về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công 

vụ; Triển khai thực hiện công tác phòng chông tội phạm, phòng chống mua bán 

người và hưởng ứng `Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7/ 2019. 

- Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm 

chiếu sáng bằng công nghệ led” 

- Triển khai Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 V/v ban hành 

kế hoạch thực hiện Đề án: triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn tỉnh. 

2.2 Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thầm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp 

- Tổ chức Hội thảo “Giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu”; phối hợp Cục ứng dụng và phát triển công nghệ tổ chức hội 

thảo “Hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ, giải pháp cho doanh nghiệp ứng 

dụng, đổi mới công nghệ”. 

- Cử 01 công chức tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước về 

đo lường; 01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên 

viên.;  

- Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 cho các Sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã.; 01 lớp đào tạo về tin học và thông tin KH&CN cho 

HND thị xã Phú Mỹ;  

2.3 Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong 

tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật 

- Giải quyết 03 trường hợp đơn thư khiếu nại và tiếp 2 lượt công dân về vụ 

việc có liên quan đến đơn thư khiếu nại. 

- Chủ trì thực hiện 01 đoàn thanh tra, 02 đoàn kiểm tra về lĩnh vực TCĐLCL 

sản phẩm hàng hóa;  

- 02 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực chất lượng, số tiền 

103.400.000đ và chuyển 01 cơ sở vi phạm về chất lượng xăng dầu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền với số tiền phạt 178.478.400 đ. 

2.4 Về cải cách thủ tục hành chính 

- Ban hành kế hoạch số 01/KH-SKHCN về hoạt động kiểm soát TTHC, kế 

hoạch số 02/KH-SKHCN về rà soát TTHC năm 2020; , trong đó tập trung rà soát 

59 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện công khai 59 thủ tục 
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hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở và Trung tâm phục vụ hành chính 

công. 

- 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 trang 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Thông báo công khai số điện 

thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên website của Sở tại Thông báo số 21/TB-

SKHCN ngày 27/5/2020. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả tiếp nhận, xử lý TTHC, DVC: tiếp 

nhận 161 hồ sơ (07 hồ sơ nộp trực tuyến, 154 hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng hạn và 

trong thời hạn giải quyết, không có trường hợp trễ hẹn. Vẫn duy trì việc công bố 

danh sách, số điện thoại, hộp thư điện tử của CBCC phụ trách công tác CCHC để 

tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của các cá nhân tổ chức; tiếp tục duy trì tốt thư 

mục hỏi đáp, lấy ý kiến, đánh giá dịch vụ tại bộ phận một cửa và trên trang thông 

tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Duy trì trang thông tin điện tử đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

của sở (http://dkqm.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) với 38 TTHC cấp độ 3 và 23 

TTHC mức độ 4 về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của sở. 

- Thực hiện tốt theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết 100% hồ 

sơ TTHC đúng và sớm hạn, không có trễ hạn. 

- Hướng dẫn các cơ quan thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 tại Công văn số 

371/SKHCN-TĐC ngày 18/5/2020. 

2.5 Các nhiệm vụ, giải pháp khác 

- Về Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp 

+ Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 

Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng đợt 1 

năm 2020 cho 8 doanh nghiệp, kinh phí hỗ trợ: 194 triệu đồng, kinh phí đối ứng 

của doanh nghiệp: 7.824,515 triệu đồng tại Công văn số 5000/UBND-VP ngày 

20/5/2020.  

+ Tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí hỗ trợ DN đợt 2 

năm 2020 vào ngày 22/5/2020. Kết quả hỗ trợ 9/9 DN. Tổng kinh phí hỗ trợ: 

309,442 triệu đồng. Kinh phí đối ứng của DN: 483,975 triệu đồng. 

+ Kiện toàn lại Ban Điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Điều hành 

Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp. 

+ Xây dựng kế hoạch Tổng kết Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn 2014-2020.  

http://dkqm.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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+ Rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuyết minh đề án, báo cáo tiến 

độ thực hiện và thực hiện thanh quyết toán kinh phí với Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

+ Tổ chức khảo sát các DN đăng ký tham gia Chương trình KH&CN 

HTDN. 

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

giai đoạn 2016-2020 

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án 

hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đợt 1 năm 2020 với tổng kinh phí là 199,276 

triệu đồng tại Công văn số 4040/UBND-VP ngày 23/04/2020. 

+ Phối hợp với V-Office tổ chức 01 Hội nghị chuyên đề pháp luật trong 

doanh nghiệp vào ngày 28/12/2019. 

+ Triển khai các thủ tục để tiếp tục thuê trụ sở VP khởi nghiệp năm 2020. 

+ Phối hợp với các Sở, ngành, Hội, Hiệp hội, các trường Đại học, Cao đẳng 

và Quỹ Phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ SVF lập Kế hoạch triển 

khai khởi nghiệp năm 2020 tỉnh BR-VT và đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch tại Công văn số 2838/UBND-VP ngày 25/3/2020 và phối hợp với Sở Tài 

chính thẩm định kinh phí triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh BRVT đợt 1 năm 2020 tại Công văn số 349/SKHCN-TĐC ngày 

11/05/2020. 

+ Phối hợp với các Sở, ngành, Hội, Hiệp hội, các trường Đại học, Cao đẳng 

tăng cường tuyên truyền về Đề án Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 và tuyên truyền trực tiếp tới các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020 đã nhận được 05 đơn đăng ý của 

DN. 

+ Hoàn thiện Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp của tỉnh, lập Tờ trình liên cơ quan giữa Sở KHCN và Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ tỉnh, trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 31/TTr-SKHCN ngày 

12/05/2020 của Sở KH&CN và Trường CĐKTCN V/v Tờ trình liên cơ quan về Đề 

án thành lập Trung tâm ĐMST khởi nghiệp.  

+ Hoàn thành dự thảo và trình UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến 

năm 2025. Đến nay đang chờ Thường trực UBND tỉnh thông qua trước khi trình 

Thường trực HĐND tỉnh. 

+ Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo về các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 

10/2/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v tổ chức các Hội thảo đóng góp 

ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến tổ chức ngày 24/6/2020. 

- Về Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương 
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+ Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tại Tờ trình số 84/TTr-SKHCN ngày 10/12/2019, UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương tại Công văn số 13593/UBND-VP ngày 31/12/2019 V/v xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hướng dẫn Sở Y tế triển khai xây dựng Quy chuẩn 

địa phương tại Công văn số 17/SKHCN-TĐC ngày 09/01/2020. 

+ Cử 01 cán bộ tham gia Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tại Công văn số 135/SKHCN-TĐC ngày 27/02/2020. 

+ Thực hiện lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xem 

xét ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại 

Công văn số 323/SKHCN-TĐC ngày 05/5/2020. 

- Về Chương trình tạo tạo 1000 doanh nhân: Tham mưu Sở KH&CN hủy 

đấu thầu gói thầu “cung cấp dịch vụ tổ chức thí điểm 02 lớp quản trị doanh nghiệp 

toàn diện, chuyên nghiệp” trên mạng đấu thầu quốc gia do ảnh hưởng của Dịch 

Covid-19 nên có sự thay đổi về thời gian và quy mô tổ chức lớp. Dự kiến thực hiện 

đấu thầu lại vào tháng 6/2020. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, 

NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN 

Không 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Không 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí 

tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020, Sở Khoa học 

và Công nghệ kính gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                            KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ; 

- TTTT&UDKHCN(web); 

- Lưu VT, TTr. 

 

              Trần Duy Tâm Thanh 

 



Phụ lục 3 

Biểu mẫu kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số:…./BC-SKHCN ngày ….../6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 

Loại văn bản 

( Nghị quyết, Nghị 

định) 

Số lượng VBQPPL có 

quy định liên quan 

trực tiếp đến chi phí 

tuân thủ pháp luật 

Số quy định mâu 

thuẫn, chồng chéo 

hoặc không hợp 

lý, khả thi, không 

phù hợp với tình 

hình kinh tế - xã 

hội 

Tình trạng xử lý 

Ghi chú 

Số quy định đã 

xử lý ( Nêu cụ 

thể điều khoản 

điểm) 

Số quy định 

chưa xử lý ( 

Nêu điều khoản 

điểm) 
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