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PHẦN I 

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL 

TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC THEO TIÊU CHUẨN 

TCVN 9001 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  DO NGÀNH PHỤ TRÁCH 

 

- Năm 2021, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Khoa học và 

Công nghệ đã chủ động tham mưu và ban hành văn bản lĩnh vực CCHC do ngành 

phụ trách đảm bảo đúng kế hoạch. Đã ban hành văn bản xem xét điều chỉnh, sửa 

đổi, bổ sung Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh; 

Tham gia xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHH năm 2021 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; phân tích kết quả Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh;góp ý phân công xây dựng Dự thảo Kế 

hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên;xây dựng định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đối 

với lĩnh vực do ngành phụ trách;  

- Tham gia góp ý xây dựng các văn bản: Dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên 

truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Dự 

thảo Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021; Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

CCHC tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 gửi Sở Nội vụ; tổng hợp nội dung xây dựng Kế 

hoạch CCHC Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Dự thảo Đề cương 

Báo cáo kiểm tra công tác CCHC và phân cấp QLNN năm 2021 tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Dự thảo Đề án “Xác định Chỉ số 

CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; 



- Xây dựng: nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và Phân cấp QLNN 

theo Nghị quyết số 21/NQ-CP; nội dung kiểm tra công tác Phân cấp QLNN theo 

Nghị quyết số 99/NQ-CP; nội dung báo cáo Công tác cải cách hành chính Nhà nước 

6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên lĩnh vực Áp dụng ISO trong hoạt 

động của cơ quan hành chính (phối hợp với phòng CCHC, Sở Nội vụ); Rà soát, xây 

dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

* Nội dung triển khai ISO trên địa bàn tỉnh: 

- Ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp 

huyện tiếp tục duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015
1
; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 

Điện Biên năm 2020; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên: Sở Khoa học và 

Công nghệ đã chủ trì kiểm tra tại trụ sở 02 đơn vị là Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi 

cục Thú y. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra 

cải cách hành chính tỉnh năm 2021 (theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND) đồng 

thời cũng thuộc đối tượng kiểm tra theo Quyết định số 341/QĐ-UBND thì thống 

nhất thực hiện kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 trong đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính 

của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã cử 03 công chức đủ điểu kiện tham gia 

Đoàn kiểm tra công tác CCHC tiến hành kiểm tra đối với 09 sở và 05 UBND cấp 

huyện. Ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra 

qua hồ sơ, báo cáo. Tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công 

nghệ theo quy định (đang xây dựng dự thảo của UBND tỉnh về Báo cáo tình hình 

xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021). 

- Phối hợp với các Viện Năng suất Việt Nam tổ chức 03 lớp hội nghị tập 

huấn bồi dưỡng kiến thức “Vận hành giám sát và cải tiến hệ thống QLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên” cho 120 

công chức tham gia đạt kết quả và được cấp chứng chỉ; 

                                           

1
 Văn bản số 451/SKHCN-TĐC ngày 03/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 



- Thẩm định quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông Vận tải; Tư 

pháp; Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh; 

 - Cử 01 công chức tham gia tham gia lớp Đánh giá trưởng HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

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

1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch CCHC 

Trên cơ sở Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về 

CCHC nhà nước tỉnh Điện Biên, ngày 19/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã 

ban hành Kế hoạch số 55/KH-SKHCN về công tác CCHC nhà nước của Sở Khoa 

học và Công nghệ năm 2021. 

Căn cứ công văn số 1410/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh, v/v sửa 

đổi, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung
2
, Kế 

hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 19/01/2021về công tác CCHC nhà nước của Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2021. 

Các Kế hoạch về công tác CCHC đã được phổ biến, quán triệt triển khai ngay 

sau khi ban hành. Các nhiệm vụ và nội dung của từng công việc đã được cụ thể hóa 

đến từng bộ phân chuyên môn với 7 nội dung lớn và 23 nhiệm vụ trọng tâm. Kết 

quả hoàn thành 100% các nội dung và nhiệm vụ đề ra. 

2. Về tổ chức chỉ đạo điều hành CCHC 

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển 

khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị
3
,đã phân công đầu mối kiểm 

soát thủ tục hành chính
4
 giúp Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC của của ngành nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

công tác CCHC theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.Đã ban hành văn bản 

                                           
2
Văn bản số 458/KH-SKHCN ngày 04/06/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch sửa đổi, bổ sung 

Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 19/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3
Văn bản số 1064/TB-SKHCN ngày 21/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

4
 Văn bản số 314/SKHCN-VP ngày 19/4/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc lập danh sách công 

chức làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC. 



phân công nhiệm vụ CCHC đối với các phòng, đơn vị, cá nhân phụ trách công tác 

CCHC. 

- Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, địa phương, của Sở về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính 

(TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức thông qua hệ thống ... kết hợp lồng ghép 

với buổi giao ban định kỳ của Sở. 

- Đánh giá công tác CCHC trong kỳ họp giao ban của đơn vị, nhằm đảm bảo 

triển khai đạt kết quả tốt. 

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

quan, đơn vị: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Khối thi đua Văn hóa - 

Xã hội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao Sở Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ về thi đua 

khen thưởng
5
 và tham gia gópý các văn bản về thi đua, khen thưởng. 

- Đưa nhiệm vụ CCHC vào nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng 

khi đánh giá, xếp loại chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng công chức, viên 

chức, đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầucó liên 

quan đến công tác CCHC
6
. 

- Những sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính: Sở tiếp tục 

triển khai thực hiện và áp dụng các giải pháp đã được công nhận là sáng kiến trong 

công tác cải cách hành chính và quá trình thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích công 

chức, viên chức tiếp tục cải tiến các giải pháp đã và đang đượcáp dụng. Năm 2021, 

có 03giải pháp về cải cách hành chính đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến. 

3. Kiểm tra công tác CCHC 

 Để thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2021, Sở đã xây dựng kế hoạch 

kiểm tra công tác CCHC năm 2021
7
.Theo kế hoạch năm 2021, tổ chức kiểm tra 

04/07 phòng, đơn vị thuộc Sở, (đạt 57,1% số phòng, đơn vị của Sở). 

 Kết quả kiểm tra: Các phòng, đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác cải cách 

hành chính theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, các bộ phận đã giải quyết công 

                                           
5
Kế hoạch số 112/KH-SKHCN ngày 04/02/2021 về triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021;  

6
Hướng dẫn số 1047/HD-SKHCN ngày 26/11/2021 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Báo 

cáo số 982/BC-SKHCN ngày 10/11/2021 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 

7
Văn bản số 253/KH-SKHCN ngày 29/03/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC năm 2021. 



việc theo đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về công tác 

CCHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 4. Công tác tuyên truyền CCHC 

Sở Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Kế hoạch số 181/KH-SKHCN 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Trong kế hoạch đã nêu rõ mục đích, 

yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo hướng dẫn 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở làm tốt công tác tuyên truyền CCHC. 

Công tác tuyên truyền, phổ biết được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng 

như: Tổ chức 01 lớp tập huấn, 01 cuộc tọa đàm. Tuyên truyền trên trang thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên các chủ trương của Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác CCHC; tuyên 

truyền phản ánh về công tác cải cách thế chế, cải cách bộ máy hành chính của Sở 

như: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi 

một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương 

và địa phương; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

việc giải quyết TTHC được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. Kế 

hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 về cải cách hành chính nhà nước năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kế hoạch 221/KH- UBND ngày 22/01/2021 

truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 

Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử 

của ngành. Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên Trang thông 

tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Thông tin KH&CN, bao gồm: 

- Đăng bài viết “Đẩy mạnh gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng 

góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên” trên ấn phẩm 

Thông tin KH&CN số 1/2021. 

- Đăng bài viết “Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính 6 

tháng đầu năm 2021” trên ấn phẩm Thông tin KH&CN số 2/2021. 

- Đăng bài viết “Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và 

Công nghệ” trên ấn phẩm Thông tin KH&CN số 3/2021 



- Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở 

Khoa học và Công nghệ trên trang thông tin điện tử của Sở. 

Trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng tải công 

khai thủ tục hành chính và “Dịch vụ công trực tuyến”; thông báo đầy đủ danh mục 

các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; theo dõi cập nhật kịp thời các thủ tục 

hành chính đã được công bố, sửa đổi, bổ sung để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp khai thác sử dụng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Xây dựng văn bản thuộc lĩnh vựcKhoa học và Công nghệ 

 Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 V/v Ban hành danh 

mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây 

dựng quyết định của UBND tỉnh bổ sung trong Quý I năm 2021; Quyết định số 

1193/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng quyết định 

của UBND tỉnh bổ sung trong quý II/2021; Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 

07/12/2020 của Hội đồngnhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nướcđể thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Sở  Khoa học công nghệ được giao tham mưu ban hành 03 văn bản QPPL. Trong 

năm 2021 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản cụ thể: 

+Quyết định số 06/2021/QĐ- UBND ngày 02/04/2021 Quy định nội dung và 

mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên; 

+ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 Bãi bỏ Quyết định số 

16/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế về 

Quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Đối với Dự thảo: “Quyết định ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên” đã được 

UBND tỉnh chấp thuận tạm dừng. Lý do: Hiện nay, Bộ KH&CN đang dự thảo 

“Thông tư hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ  sở 

sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và đã có 

văn bản đề nghị góp ý dự thảo tại văn bản số 2756/BKHCN-ĐP ngày 01/10/2021; do 

đó Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành tờ trình số 893/TTr-SKHCN ngày 

14/10/2021 về việc đề nghị tạm dừng xây dựng văn bản QPPL và được UBND tỉnh 

chấp thuận tại văn bản số 3529/UBND-NC ngày 22/10/2021 V/v tạm dừng xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Khoa học công nghệ. 



Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã thực 

hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

1.2. Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

Thực hiện Kế hoạch số 4792/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về 

kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên; Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 37/KH-SKHCN ngày 12/01/2021 kế hoạch công tác pháp chế (lồng ghép 

công tác kiểm tra , xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở đã tổ chức thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL theo lĩnh vực được 

giao, qua đó đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ để phù hợp với quy định của pháp luật. 

* Kết quả thực hiện tự kiểm tra văn bản: Có 10 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

quản lý của ngành. Qua rà soát có 01 văn bản hết hiệu lực, 03 văn bản cần sửa đổi, 

bổ sung, thay thế. Cụ thể: 

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 về việc ban hành quy 

chế quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

+ Quyết định số 36/2004/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành "Quy định về việc xác định các đề tài, dự án 

khoa học công nghệ cấp tỉnh; 

+ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về việc Quy định quản 

lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

+ Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc Quy định quản lý 

về hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Đối với văn bản hết hiệu lực: Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 V/v bãi bỏ 

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy chế về Quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

- Đối với văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế:  



+ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 246/SKHCN-TTra ngày 

24/3/2021 về việc đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, trong 

đó đề xuất xây dựng 01 văn bản QPPL để thay thế Quyết định số 36/2004/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành 

"Quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh; Tuy 

nhiên hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo “thông tư hướng dẫn quản 

lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ  sở sử dụng ngân sách nhà nước 

tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và đã có văn bản đề nghị góp ý dự 

thảo tại văn bản số 2756/BKHCN-ĐP ngày 01/10/2021; do đó Sở Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành tờ trình số 893/TTr-SKHCN ngày 14/10/2021 về việc đề nghị tạm 

dừng xây dựng văn bản QPPLvà được chấp thuận tại công văn số 3529/UBND-NC 

ngày 22/10/2021 về việc tạm dừng xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Khoa học 

và Công nghệ.  

+ Đối vớiQuyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về việc Quy 

định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Hiện đã có Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa;  

+ Đối với Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc Quy định 

quản lý về hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Hiện đã có Thông tư 

08/2018/TT-BKHCN ngày 15/ 6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ 

sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa  học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu; Mặt khác tại khoản 1 Điều 1 Quy định về quản lý hoạt động đo 

lường trên địa bàn tỉnh Điện biên ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-

UBND có quy định như sau: “Những nội dung khác không quy định trong văn bản 

này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.Thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

Vì vậy trong chương trình tự kiểm tra, rà soát năm 2021 đơn vị có đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 2 Quyết định trên vào quý IV năm 2021. 

Tuy nhiên, ngày 14/6/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 

1527/BKHCN-TĐC về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định132/2008/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 86/2012/NĐ-



CP gửi 63 tỉnh, thành và một số bộ, ngành cơ quan liên quan xin ý kiến. Để đảm 

bảo tính ổn định và tương thích giữa văn bản của địa phương với Nghị định sắp ban 

hành, Chi cục đề nghị được chưa ban hành văn bản sửa đổi 02 Quyết định: Quyết 

định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 và Quyết định số 28/2018/QĐ-

UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên cho đến khi Nghị định sửa đổi, 

bổ sung được ban hành và có hiệu lực. 

- Thực hiện công tác báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản thường xuyên, 

đầy đủ và kịp thời. 

-Thực hiện báo cáo năm về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL theo đúng quy định. 

1.3. Theo dõi thi hành pháp luật  

- Sở Khoa học và Công nghệđã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 

1119/KH-SKHCN ngày 31/12/2020 kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 và 

Kế hoạch số 193/KH-SKHCN ngày 15/03/2021 về việc quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2021; 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật luôn được lãnh đạo Sở quan tâm đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện và yêu cầu tổng hợp báo cáo theo quy định.  

- Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật đúng thời gian quy định
8
. 

- Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Thực hiện kế hoạch kiểm tra 

năm 2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-TĐC ngày 31/3/2021 kế hoạch kiểm tra 

Nhà nước về kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Quyết 

định số 46/QĐ-TĐC ngày 06/04/2021 về kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa; 

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đã ban hànhvà tổ chức thực hiện kế hoạch số 128/KH-TĐC ngày 

01/11/2021 về khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính thực hiện kịp thời, nghiêm 

minh; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm chú 

trọng trong thời gian qua đã góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ 

                                           

8
Báo cáo số 1070/SKHCN-TTra ngày 01/12/2021 của Sở KH&CN, Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật. 



đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao, 

đã hạn chế được tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý. 

- Kết quả theo dõi thi hành pháp luật
9
. 

1.4. Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng 

và tổ chức thực hiện VB QPPL. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực 

hiện VB QPPL. Sở đã thực hiện, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các văn bản 

chỉ đạo điều hành. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Tổ chức phổ biến, triển khai và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 20/1/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về công tác kiểm soát TTHC và Kế hoạch số 68/KH-SKHCN 

ngày 20/1/2021 truyền thông về kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 69/KH-SKHCN 

ngày 20/1/2021 về kiểm soát TTHC. 

2.1. Rà soát đánh giá TTHC 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, đánh giá TTHC theo Kế 

hoạch số 69/KH-SKHCN ngày 20/01/2021 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021, chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện, kịp 

thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên 

tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.  

Đã tiến hành rà soát đánh giá 05 thủ tục, không có thủ tục nào cần kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung
10

. Qua rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước; các quyền, 

nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đảm bảo tính hợp lý của một thủ 

tục hành chính; trình tự, cách thức, hồ sơ, thời hạn, đối tượng thực hiện thủ tục 

hành chính được quy định rõ ràng cụ thể, phù hợp với điều kiện giải quyết thủ tục 

hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức. 

                                           

9
Báo cáo số 1070/SKHCN-TTra ngày 01/12/2021 của Sở KH&CN, Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp 

luật; Báo cáo số 578/ SKHCN-BC ngày 05/07/2021 của Sở KH&CN, Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 06 tháng đầu năm 2021.  

10
Báo cáo số 703/BC-SKHCN ngày 16/8/2021 báo cáo kết quả rà soát đánh giá TTHC năm 2021. 



Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Kết quả: rà soát 270 TTHC đã đề 

nghị phân cấp được 56 TTHC. Đạt tỉ lệ: 20,7% đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra. 

2.2. Công bố, công khai TTHC 

Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố 07 TTHC mới ban hành, bãi bỏ 

06 TTHC  lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 

21/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC 

bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.  

Tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ 04 TTHC lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được ban hành tại Quyết định số 1773/QĐ-

UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ11. 

Niêm yết công khai bộ 61/61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa 

học và Công nghệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo 

đúng quy định đồng thời đăng tải trên thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu.  

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công 

của tỉnh và trên trangthông tin điện tử của Sở. 

3. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

3.1. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC 

Năm 2021 Sở Khoa học và Công  tiếp nhận và giải quyết 19 hồ sơ TTHC 

(08hồ sơ TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 2 tiếp nhận trực tiếp 

tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; 11hồ sơ TTHC theo hình thức dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4). 19/19 hồ sơ TTHC đều tiếp nhận và giải quyếttại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, đảm bảo đúng và trước hạn.  

3.2. TTHC đƣợc giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; TTHC 

đƣợc giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. 

                                           
11
Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 



- Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

- Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông/tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN là: 61/61 TTHC. 

- Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp/tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN là: 0/61 TTHC. 

- Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền là: 11/61 TTHC. 

- Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là: 34/61 

TTHC. 

3.3. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

Năm 2021 tiếp nhận và giải quyết 19 hồ sơ TTHC: 

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 19/19 hồ sơ TTHC; 

+ Số hồ sơ đang trong quá trình giải quyết nhưng chưa đến hạn: 0 hồ sơ TTHC. 

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ TTHC.  

Tất cả các hồ sơ TTHC đều được giải quyết đúng hạn không xảy ra hiện tượng 

trễ hẹn trong giải quyết TTHC. 

Duy trì niêm yết công khai địa chỉ và số điện thoại của cá nhân, đại diện tổ 

chức giao dịch TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3.4. Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC  

- Thực hiện nghiêm túcNghị định 20/2008/NĐ-CP ngày14/02/2008 của Chính 

phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính.  

- Các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức  đối với quy định TTHC đều 

được công khai đầy đủ, năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được 

phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành 

chính.  

- Duy trì niêm yết công khai địa chỉ và số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

Điện Biên tại địa chỉ http://dichvucong.dienbien.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử 

tỉnh Điện Biên tại địa chỉ http://dienbien.gov.vn, ĐT 02153829177, địa chỉ thư điện 

tử: kstt@dienbien.gov.vn; công khai niêm yết danh sách, số điện thoại của cá nhân, 

đại diện tổ chức giao dịch TTHC tại bộ phận một cửa: đt 02153.825528 hoặc 

0936047057. 



- Chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 

luôn đầy đủ, kịp thời và đúng thới gian quy định. 

3.5. Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực cải cách 

TTHC. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực cải cách TTHC. Sở đã thực 

hiện, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các văn bản chỉ đạo điều hành . 

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

4.1. Thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy; thực hiện cơ cấu về số lƣợng 

lãnh đạo phòng và tƣơng đƣơng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện quy định về số lƣợng công chức trong 

các đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

- Về sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị hành chính trực thuộc Sở:  

Thực hiện Kế hoạch số 4057/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa VII; Nghị quyết số 16-NQ/TU về chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 18-NĐ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thông qua việc thực 

hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở rà soát 

chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án Kiện toàn, 

sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
12

. 

- Về sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở:  

Thực hiện Kế hoạch số 3029/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh, về 

rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

                                           
12
Tờ trình số 875/TTr-SKHCN ngày 3/11/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt Đề 

án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ; Tờ trình số 940/TTr-SKHCN ngày   

28/10/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về đề nghị thẩm định, phê duyêt Đề án săp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 

nghiệp công lập của Sở Khoa học và Công nghệ. 



sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ 

chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đạt mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng tới tăng mức 

tự đảm bảo chi thường xuyên. 

- Thực hiện số lượng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương tại các đơn 

vị thuộc và trực thuộc đảm bảo số lượng theo quy định. 

- Hiện tại, số lượng công chức tại một số phòng, đơn vị hành chính của Sở 

không đảm bảo số lượng theo quy định (dưới 05 biên chế/phòng chuyên môn, dưới 

12 biên chế/ đơn vị Chi cục) do số biên chế giao thực hiện năm 2021 thiếu một số 

vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các phòng, đơn vị trực thuộc. 

- Hiện tại, sở có 02 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập và so 

với năm 2015 số lượng giữ nguyên. Tuy nhiên, Sở đã xây dựng Đề án kiện toàn, 

sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng thu gọn các phòng trong đơn vị sự 

nghiệp, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi thường xuyên. 

4.2. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế đƣợc cấp có thẩm quyền 

giao 

- Số biên chế hành chính được giao năm 2021 của sở là 29 biên chế công 

chức
13

 và đến ngày 31/12/2021 số biên chế có mặt là 28 biên chế (do có 01 công 

chức đủ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm). 

- Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2021  

là 22 người
14

 và đến ngày 31/12/2021 số người làm việc có mặt là 21 (do có 01 

viên chức thôi việc theo nguyện vọng).  

 - Trên cơ sở biên chế được giao, Sở phân bổ chi tiết biên chế hành chính và 

số lượng người làm việc cho các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc
15

 

đảm bảo người làm việc đáp ứng vị trí, chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

đồng thời căn cứ vào vị trí việc làm đã xây dựng.  

                                           
13
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v giao biên chế công chức 

trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên năm 2021. 

14
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, V/v giao số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần thu chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 

ngân sách nhà nước đảm bảo thu chi thường xuyên năm 2021. 

15
Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 13/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, Quyết định phân bổ chi tiết 

biên chế năm 2021; Quyết định số 592/QĐ-SKHCN ngày 09/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệvề việc điều chỉnh 

phân bổ chi tiết biên chế công chức năm 2021.  



Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế của Sở 

Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2021 và Đề án điều chỉnh tinh giản biên 

chế giai đoạn 2018-2021(chỉ tiêu đến năm 2021 thực hiện tinh giản đạt mức 10% 

biên chế). Tỷ lệ giảm biên chế hành chính so với năm 2015 là 4/33 đạt 12,1% vượt 

chỉ tiêu so với Đềán tinh giản biên chế đề ra, đảm bảo theo đúng tinh thần của Nghị 

quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

4.3. Thực hiện phân cấp quản lý  

Năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai, thực hiện các 

nhiệm vụ về phân cấp quản lý Nhà nước theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 

24/6/2020 và theo Quyết định số 3193/QĐ-BKHCN ngày 18/11/2020. 

Sở hoàn thiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đã trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt thông qua để tổ chức thực hiện. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021; đã tiến hành kiểm tra theo kế 

hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra. 

Tham mưu cho BCĐ CCHC tỉnh những nội dung kiểm tra công tác phân cấp 

quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 99-

NQ/CP.  

Sở tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, thanh tra các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về khoa học và công nghệ được phân cấp cho địa phương đối với lĩnh vực 

tiêu chuẩn chất lượng trong năm 2021. 

Qua kiểm tra có một số nội dung mà các cơ quan hành chính, UBND cấp 

huyện thực hiện chưa đảm bảo theo quy định, đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các 

kiến nghị, yêu cầu của đoàn kiểm tra.  

4.4. Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực cải cách 

TCBMHC 

Sở thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính: báo cáo số liệu nữ lãnhđạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả 03 

năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; kết 

quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa 



2021-2026; xây dựng Đềán phát triển nguồn nhân lực ngành KHCN tỉnhĐiện Biên 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo nguồn nhân lựcđịnh 

kỳ theo quy định tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020; thống kê số lượng 

lãnhđạo, quản lý phục vụ báo cáo tổng kết thực hiệnĐềán 165;… 

5. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

5.1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

Hướng dẫn và tổ chức triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức tới các phòng, đơn vị hành chính trực thuộc và hoàn thành Đề án 

vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021-2022 trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt
16

. 

Hướng dẫn và tổ chức triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp viên chức tới các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc và 

hoàn thành  Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 

2021-2022 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.  

Trên cơ sở vị trí việc làm đã xây dựng, bố trí sử dụng công chức, viên chức 

theo vị trí việc làm đã xây dựng 

5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ không tuyển dụng công chức, viên 

chức.  

5.3. Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng viên chức  

Năm 2021, Sở đăng kí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cho 06 công 

chức, tổ chức thẩm định hồ sơ và xem xét các điều kiện dự thi, các công chức đăng 

kí đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được UBND tỉnh phê duyệt danh 

sách đủ điều kiện dự thi đối với 03 công chức tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2021, về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính năm 2021 tỉnh Điện Biên. 

Kết quả, năm 2021 có 02 công chức của Sở đã trúng tuyển kì thi nâng ngạch lên 

chuyên viên chính và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-
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UBND ngày 12/11/2021, về việc phê duyệt kết quả kì thi nâng ngạch lên chuyên 

viên chính năm 2021 tỉnh Điện Biên. 

5.4. Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý  

Năm 2021, Sở thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian 

bổ nhiệm đối với 11lượt công chức, viên chức, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đúng 

quy trình, thủ tục, đúng quy định,đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh 

bạch và có báo cáo kết quả việc thực hiện bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý 

trong năm 2021. 

5.5. Thực hiện quy định về đánh giá, phân loại và chấp hành kỷ cƣơng 

hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

Căn cứ văn bản hướng dẫn về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức, Sở đã xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ và ban hành hướng dẫn cho các 

phòng, đơn vị về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021 

đồng thời có báo cáo kết quả phân loại đánh giá công chức viên chức trong năm 

2021 gửi cơ quan tổng hợp. 

Công chức, viên chức của Sở luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản của 

Chính phủ; Tỉnh ủy; UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đảm 

bảo các nội dung trong Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy, Kế 

hoạch số 2013/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT- 

UBND ngày 24/5/2013, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 của UBND 

tỉnh và Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021, Sở không 

có công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.  

5.6. Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng công chức, viên 

chức 

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng của năm 2021, cử 68 

lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡngvề chuyên môn 

nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành 

đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn, 

trình độ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, rất nhiều các lớp bồi dưỡng đã đăng ký 

tham gia trong và ngoài tỉnh đều phải tạm dừng hoặc chuyển sang hình thức học 

trực tuyến.  

5.7. Thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác  

Căn cứ quy định về các vị trí bắt buộc phải chuyển đổi công tác, Sở đã xây 

dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi công tác năm 2021 trong đó quy định rõ vị 



trí phải thực hiện chuyển đổi, thời gian chuyển đổi và có danh sách người phải 

chuyển đổi kèm theo. 

Theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã xây dựng, thực hiện chuyển đổi 

04 vị trí công tác đảm bảo theo quy định, kết quả đã hoàn thành số lượng phải 

chuyển đổi theo kế hoạch đã xây dựng. 

5.8. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ CCHC của 

tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ CBCCVC 

Sở thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành, đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định của CCVC 

và người lao động.  

6. Cải cách tài chính công 

6.1. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính 

Sở Khoa học và Công nghệ có 02 đơn vị quản lý nhà nước thực hiện chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 

của Chính phủ đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị. Thực hiện đảm bảo 

các biện pháp tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính. 

6.2. Tình hình thực hiện các quy định về quản lý tài sản công 

- Sở Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của sở Khoa học và Công nghệ
17

. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công 

theo đúng quy định của nhà nước. Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống sổ 

sách kế toán của đơn vị. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp 

hành dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình sửa chữa bảo 

dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên 

tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực hiện công khai, kiểm kê và 

trích hao mòn tài sản theo quy định. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo các 
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quy định của nhà nước. Tài sản sau khi mua được sử dụng đúng công năng, hiệu 

suất đạt hiệu quả cao. 

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công
18

.  

* Kết quả kiểm tra: 

+ Đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Tài sản cố định được 

theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị. Mua sắm, sử dụng, thực hiện 

công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài sản theo quy định. 

+ Thực hiện thủ tục thanh lý, nhận điều chuyển tài sản (xe ô tô), báo cáo biến 

động tài sảntheo đúng quy định.  

+ Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo các quy định của nhà nước. Tài 

sản sau khi mua được sử dụng đúng công năng, hiệu suất đạt hiệu quả cao. 

6.3. Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

 Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện giao tự chủ cho 02 đơn vị sự nghiệp 

công lập
19

 (Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến 

bộ KHCN) theo Nghị định 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. Trong đó, có 01 

đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 01 

đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ KHCN trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Việc giao tự chủ cho 

các đơn vị sự nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy các cơ 

quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy;  quản lý chặt chẽ 

và sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức ph  hợp; phát huy tính chủ động, 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng nguồn thu sự nghiệp; chủ động phân bổ nguồn 

tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết 

kiệm, thiết thực và hiệu quả. 

Các đơn vị thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công
20

, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và 
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quản lý chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.   



nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, 

công khai tài chính trong việc quản lý và sử dụng kinh phí quản lý hành chính trong 

cơ quan,thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của chế độ thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 

6.4.Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh và 

hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Cải cách tài chính công 

Sở thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn tronglĩnh vực Cải cách tài chính công: 

Báo cáo số 948/BC-SKHCN ngày 29/10/2021  Kết quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021;  Báo cáo 791/BC-SKHCN ngày 09/9/2021 báo cáo đề xuất các 

quy định về cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

7. Hiện đại hóa nền hành chính 

7.1.Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý 

hành chính nhà nƣớc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

 Sở Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Kế hoạch số 1663/KH-SKHCN 

ngày 31/12/2020 về ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động của Sở năm 2021. Kế hoạch đã nêu rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp, kinh phí 

thực hiện và đồng thời hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt 

công tác ứng dụng CNTT của Sở. 

Đã hoàn thành 3/3 mục tiêu cụ thể, 5/5 nhiệm vụ về ứng dụng CNTT theo 

đúng kế hoạch đề ra. 

 * Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

Số lượng máy trạm và các thiết bị ngoại vi phục vụ công việc chuyên môn: 

Sở có 56 máy tính (trong đó khối Văn phòng Sở 23 máy; đơn vị trực thuộc 33 

máy), tỉ lệ đạt 100%; thiết bị ngoại vi: máy quét 03, máy photocopy 02, máy in 26. 

Số máy chủ: Sở có 02 máy chủ (trong đó: 01 máy cài đặt Trang thông tin 

điện tử, 01 máy cài đặt phần mềm eOffice). 

Đối với việc sao lưu dữ liệu: Sở chưa có thiết bị sao lưu dữ liệu chuyên 

dụng, hiện đang sử dụng biện pháp sao lưu dữ liệu thủ công. 

* Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ 

100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan ứng dụng phần mềm văn 

phòng điện tử eOffice, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc – 

TDoffice trong quản lý văn bản và điều hành. 

Đã sử dụng chữ ký số cho các đồng chí lãnhđạo sở và liên thông đến đơn 



vị trực thuộc sở. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử (Văn bản ký số): Đạt 97%.Tổng 

số chứng thư số được cấp: 03 đơn vị và 22 cá nhân. 

100% các văn bản đến/đi (trừ văn bản mật); 100% các loại văn bản dự 

thảo, tham gia ý kiến trong nội bộ cơ quan được quản lý và điều hành trên mạng, 

dưới dạng điện tử. 

Cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử 

trong công việc. 

Số lượng máy tính đã cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung Bkav 

Endpoint: 30/30 tài khoản, tỷ lệ đạt 100%.  

Số máy tính cài đặt phần mềm diệt virus: 56/56, tỷ lệ đạt 100%. 

 * Ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp 

- Việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện 

tử của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 (gồm thông tin chủ yếu, thông tin về chương trình đề tài khoa học, các 

chức năng hỗ trợ, thông tin báo cáo thống kê, liên kết tích hợp thông tin; thời hạn 

cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin): Sở thực hiện theo đúng quy định.  

- Việc cung cấp DVCTT: Trang thông tin điện tử của Sở có mục cung cấp 

DVCTT theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định 43/2011/NĐ-CP; Thực hiện 

liên kết, tích hợp thông tin DVCTT của tỉnh theo quy định tại Điều 20 Nghị định 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử: tiếp nhận và giải quyết 

14/19 hồ sơ TTHC qua hệ thống một cửa điện tử. 

+Tỷ lệ DVCTT mức độ 4/Tổng số TTHC: 21/61TTHC đạt34,4%. 

+ Tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia/Tổng số TTHC: 34/61 TTHC đạt 55,7%.  

+ Tỷ lệ DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến/Tổng số TTHC 

đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 5/34 , đạt 14,7%. 

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHCtiếp nhận trực tuyến/Tổng số TTHC: 11/19, đạt 57,9%. 

7.2. Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bƣu chính công ích (từ 1/1/2021 đến 3/12/2021) 

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI/ Tổng số 

TTHC đang triển khai thực hiện qua dịch vụ BCCI: 5/11. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI /Tổng số hồ sơ TTHC 

đang triển khai thực hiện qua dịch vụ BCCI: 0/14 



- Tỷ lệ số hồ sơ được trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI/ Tổng 

số  hồ sơ TTHC đang triển khai thực hiện qua dịch vụ BCCI: 7/14 đạt 50%. 

7.3. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 

a) Kế hoạch, công tác triển khai thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch
21

, triển khai thực hiện việc 

áp dụng duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của Sở năm 2021. 

b) Sự tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

- Phạm vi áp dụng: Đã công bố 66 quy trình tác nghiệp (trong đó có 5 quy 

trình chung và 61 quy trình giải quyết TTHC)vào áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Năm 2021 Sở đã kiện toàn Ban chỉ đạo ISO
22

 của ngành. 

- Đã ban hành Kế hoach duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Mục tiêu chất lượng; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 

lượng năm 2021. 

- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác 

định trong Hệ thống quản lý chất lượng: Được thực hiện xuyên suốt trong quá trình 

vận hành hệ thống. Các quy trình được xây dựng bài bản, rõ ràng ph  hợp với mô 

hình khung được công bố theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của 

Bộ KHCN. 

- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện 

hành động khắc phục các điểm không phù hợp:  

+ Có hồ sơ hoạt động đánh giá nội bộ và Biên bản họp xem xét của lãnh đạo 

năm 2021. 

+ Lên kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm. Đảm bảo 

100% kiểm soát tài liệu, hồ sơ; thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu 

(đánh giá nội bộ vào tháng 10/2021). Rà soát tất cả các quy trình trong quá trình 
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 Kế hoạch số 216/KH-SKHCN ngày 19/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoach duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO năm 2021. 
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 Quyết định số 188/QĐ-SKHCN ngày 15/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định kiện toàn ban 

chỉ đạo ISO Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. 



vận hành, nếu có điểm không phù hợp thực hiện ngay hành động khắc phục kịp 

thời đúng theo quy định. 

- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL 

(nếu có): Tính đến thời điểm hiện tại không có các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực 

áp dụng HTQLCL. 

- Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL): Thực 

hiện các hoạt động cải tiến sau các cuộc đánh giá nội bộ. 

- Sự tuân thủ của đơn vị đối với tất cả các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy 

trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật có liên quan: 

Đã ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục 

tiêu chất lượng và được niêm yết tại trụ sở. 

c) Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

- Đã có sự tham gia của lãnh đạo, CCVC và người lao động trong quá trình 

vận hành Hệ thống quản lý chất lượng.  

- Người đứng đầu xác nhận hiệu lực của HTQLCL: Đã có xác nhận HTQLCL 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Đơn vị đã thực hiện việc niêm yết và công bố HTQLCL phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL: Đã cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có các 

văn bản quy phạm pháp luật thay đổi. 

7.4. Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ 

CCHC tỉnh và hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực hiện đại 

hóa nền hành chính 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính. 

Sở đã thực hiện, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các văn bản chỉ đạo điều 

hành. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1.Ƣu điểm 

 Nhìn chung, công tác CCHC năm 2021 của SởKhoa học và Công nghệ đã 

được các phòng và đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các 



TTHC được duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo đúng quy định; công tác 

kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực 

hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; Việc ứng dụng 

CNTT vào hoạt động của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng có hiệu quả hơn; 

việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của các đơn vị vẫn được duy trì và triển 

khai. 

 Đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng và trước hạn. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. 

Công tác tổ chức bộ máy: Đã hoàn thành việc xây dựng Đề án kiện toàn sắp xếp 

lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn,hợp lý đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. 

 Việc quản lý, sử dụng số biên chế được giao: Thực hiện theo đúng quyết định 

giao biên chế của cấp có thẩm quyền, sử dụng và bố trí công chức viên chức theo vị trí 

việc làm đã xây dựng, kết quả tinh giản biên chế đến năm 2021 đã hoàn thành kế hoạch 

đề ra 12,1%, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá xếp loại công chức, viên chức 

thực hiện theo đúng quy định. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch tinh giản 

biên chế theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (TD ffice, Eoffice) tiếp tục được 

quan tâm đầu tư; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, xử lý công việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở. 

Với vai trò là một trong các cơ quan đầu mối CCHC của tỉnh Sở Khoa học 

và Công nghệ luôn thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo CCHC giao một cách 

đảm bảo, kịp thời; tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực phụ trách của ngành như triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 trên phạm vi toàn tỉnh. 

 2.Tồn tại, hạn chế 

  - Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đầu mối CCHC mới tiếp nhận 

công việc nên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tham mưu triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. 

 - Công tác tuyên truyền CCHC của nghành chưa đa dạng, phong phú. 

 - Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa đảm bảo theo quy định, còn thu thừa 

thành phần hồ sơ. 

 - Nguồn thu phí và lệ phí hạn chế dẫn đến khả năng tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp còn thấp. 



 3.Giải pháp khắc phục tồn tại 

 - Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đầu mối CCHC tiếp tục trao 

đổi, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi từ các đầu mối CCHC của tỉnh để nâng cao trình độ 

chuyên môn về công tác CCHC. 

 - Công tác tuyên truyền CCHC của nghành: tổ chức thêm hình thức tập huấn 

và tọa đàm về công tác CCHC. 

 - Thu đủ thành phần hồ sơ trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

 IV.PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Nhiệm vụ của cơ quan đầu mối trong lĩnh vực Khoa học và Công 

nghệ 

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng thể chế, cơ thể chính sách hình thành 

và bước đầu phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; Đánh giá hiện trạng thị trường Khoa học 

và công nghệ của tỉnh; Bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về SHTT; 

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030; 

- Tổ chức thực hiện theo quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030; 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kỹ 

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản, chỉ đạo của cấp trên đến các 

phòng, ban chuyên môn, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá, hệ thống hóa văn bản 

và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản, thủ tục 

hành chính không còn phù hợp với thực tiễn.  

- Nâng cao hơn nữa công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi 

hành pháp luật. 

 3. Cải cách thủ tục hành chính 

 -Kịp thời rà soát các thủ tục hành chính đề trình UBND tỉnh công bố danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quỵết của Sở Khoa học và Công nghệ; công bố 

công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 



 -Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị cấp có thẩm 

quyền các giải pháp đơn giản hóa TTHC. 

 -Thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở. 

4. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 -Nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá 

nhân nếu có trường họp trễ hẹn trong giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm trách nhiệm 

của cán bộ công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho tổ chức, 

công dân. 

 -Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 5. Cải cách tố chức bộ máy 

 -Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, 

đồng bộ, hiệu quả theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW,Nghị quyết 

19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII; Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII. 

- Thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế của các phòng, đơn vị trực thuộc; trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các phòng, đơn vị, đảm bảo thực hiện 

đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được thống nhất, thông suốt, tinh 

gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu CCHC. 

 6.Xây dụng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 - Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý 

hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong 

ngành KH&CN theo chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2022 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡnggiai đoạn 2021-2025 của 

Sở. 

 - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Thực 

hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng 

quy định. 

 - Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu nghạch công chức, viên 

chức gắn với chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải 

cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. 



 - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phát hiện và xử lý kịp thời 

đối với công chức, viên chức sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. 

 - Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức ở những vị trí việc làm còn thiếu 

đảm bảo theo đúng quy định, quản lý, sử dụng có hiệu quả số công chức, viên chức 

được cấp có thẩm quyền giao.  

 7. Cải cách tài chính công 

 Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí Nhà nước triển khai 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chê độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp khoa 

học công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ; 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

 Xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế quản lỷ tài sản công. 

 Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 306/2013/NĐ-HĐND ngày 15/7/2013 

của HĐND tỉnh về quy định mức chi bảo đảm công tác CCHC nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 18/2013/QĐ-ƯBND ngày 20/8/2013 của ƯBND 

tỉnh về quy định mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dạng và quyết toán kinh phí đảm 

bảo công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 8. Hiện đại hóa hành chính 

 Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý nhằm không ngùng nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành 

chính cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành của các cơ quan nhà nước như: Tiếp tục sử dụng có hiệu quả Hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử 

thay thế dần văn bản giấy đảm bảo 100% văn bản trao đổi giừa các cơ quan hành 

chính nhà nước dưới dạng điện tử. 

 Tăng cường cung cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng cổng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi, giảm thiểu thời gian và tiết 

kiệm chi phí cho tổ chức, công dân. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo 100% TTHC được đưa vào áp dụng trong 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 



 9. Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính 

 - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của 

Lãnh đạo Sở; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao giữ cấp ủy và lãnh đạo Sở trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Xác định rõ trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm cải cách hành chính. 

 - Tăng cường kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính 

đối với các phòng, đơn vị. Nâng cao chất lượng tự kiểm tra công tác CCHC tạicác 

phòng, đơn vị nhằm chấn chính việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy 

hành chính nhà nước. 

 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác CCHC với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về các hoạt 

CCHC của Sở. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác Cải cách hành chính Nhà nước năm 

2021của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội Vụ tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lê Văn Quang 
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