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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính  
Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Đỗ 

Thị Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở chủ trì cuộc họp Ban 

Chỉ đạo. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CCHC. 

Sau khi nghe Văn phòng báo cáo kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm; một số ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo, 

Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2021 của các 

phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 04/KH-SKHCN 

ngày 28/01/2021 về triển khai công tác CCHC năm 2021. Công tác cải cách trong chỉ 

đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, thủ tục 

hành chính, tài chính công, chính quyền điện tử… đã được cải thiện nhất định. Hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được nâng lên tương đối rõ 

rệt, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC còn một số hạn chế: tỉ lệ 

TTHC mức độ 3 chưa đạt theo tỉ lệ phấn đấu chung toàn tỉnh; chưa tinh giản được 

biên chế; tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI còn thấp; công tác thu 

hồi kinh phí sau kết luận thanh tra chưa đạt yêu cầu; chưa có sáng kiến cấp tỉnh về 

CCHC; chưa có viên chức tham gia thi thăng hạng; chất lượng tham mưu của công 

chức, viên chức chưa thực sự đồng đều; còn tình trạng không sử dụng thư điện tử 

công vụ liên tục… 

2. Để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, các phòng, đơn vị 

tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

- Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC được 

UBND tỉnh giao chủ trì tại Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30/12/2020 về triển 

khai công tác CCHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở 

KH&CN công tác ISO và nội dung kế hoạch CCHC của Sở tại Kế hoạch số Kế 

hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 28/01/2021, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai 

đúng tiến độ, hiệu quả để đến 31/12/2021 hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.  

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được UBND 

tỉnh, Chủ tịch, Phó tịch UBND tỉnh giao; thực hiện tốt việc về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực thi công vụ của công chức, viên 
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chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các 

nhiệm vụ chuyên môn của Sở.  

- Thực hiện đầy đủ các hình thức tuyên truyền về CCHC. Tổ chức tốt Cuộc 

thi tìm kiếm sáng kiến trong công tác chuyên môn và CCHC của Sở năm 2021 để 

tìm ra những sáng kiến, giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác CCHC của 

Sở, được cấp có thẩm quyền quyết định, ghi nhận. 

Văn phòng tham mưu; các phòng, đơn vị vị phối hợp. 

2.2. Về cải cách thể chế 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL ban hành đúng quy định, có tính khả thi cao. 

Thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thường 

xuyên tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ khi không còn phù hợp.  

Thanh tra Sở tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp 

2.3. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

- Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đánh giá TTHC nhằm kiến nghị loại 

bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, 

tổ chức. Kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức khác 

nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. 

- Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo 

địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi 

lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cập nhật đầy đủ 

các hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. Tăng cường tuyên 

truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 trong giải quyết TTHC.  

 - Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định 

tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, 

cá nhân về TTHC. Thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các phản 

ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

Văn phòng Sở tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp. 

2.4. Về cải cách tổ chức bộ máy 

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quy định tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. Rà soát, tham mưu tinh giản biên chế.  

Văn phòng tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp. 

2.5. Về cải cách chế độ công vụ 

- Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho người 

dân, doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, 

công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân, tổ 

chức. Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm.  

- Rà soát xác định biên chế, cơ cấu ngạch công chức, phân loại vị trí việc làm, 

điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ khi có văn bản hướng dẫn của các 

bộ quản lý chuyên ngành. Rà soát xác định vị trí việc làm, số lượng người làm 

việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức.  

Văn phòng tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp. 

2.6. Về cải cách tài chính công 

Thực hiện đúng quy định, có hiệu quả cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí, tài 

chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 tại đơn vị. 

Văn phòng, Trung tâm tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp. 

2.7. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Quyết định số 692/QĐ-

UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 

1189/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0. Duy trì sử dụng tốt các phần mềm dùng 

chung, như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ hiệu quả hoạt 

động quản lý, chỉ đạo, điều hành; phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực 

tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) ... Tập trung kết nối, khai thác sử dụng cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống 

thanh toán trực tuyến. Đẩy mạnh việc sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong 

trao đổi công việc. 

- Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản 

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị. 

Văn phòng, Phòng Quản lý CN&CN tham mưu; các phòng, đơn vị phối hợp. 
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3. Tổ chức thực hiện 

- Các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các 

nội dung trên. 

- Văn phòng Sở là đầu mối, đôn đốc các đơn vị, cá nhân và thường xuyên cập 

nhật tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho Ban Chỉ 

đạo để tháo gỡ. Tập hợp các tài liệu kiểm chứng phục vụ sơ kết 6 tháng và tổng kết 

năm 2021. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, theo dõi công tác CCHC 

và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trưởng Ban chỉ đạo giao. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công 

tác CCHC của Sở. Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ 

chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
Bản điện tử: 

- VP UBND, Sở Nội vụ (b/c) 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- TV Tổ giúp việc; 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Phòng QLCNCN (Đăng Website, mục chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                             

                                                                                                 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Hiền 
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