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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019
Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ theo hướng
dẫn tại Công văn số 975/SNV-CCHC ngày 18/7/2016 của Sở Nội vụ về việc xây
dựng kế hoạch cải cách hành chính năm và thực hiện chế độ báo cáo cải cách
hành chính theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác cải cách
hành chính quý III năm 2019 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về kế hoạch cải cách hành chính
Ngày 28/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành Kế
hoạch số 1247/KH-SKHCN cải cách hành chính năm 2019. Kế hoạch đề ra
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải
cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, công tác
chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền về cải cách hành
chính. Kế hoạch bao gồm nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm, đơn vị
chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.
Trong quý III năm 2019, Sở đã hoàn thành 70% số nhiệm vụ đã đề ra tại
Kế hoạch, tập trung ở nhiệm vụ xây dựng, ban hành các kế hoạch liên quan,
trình công bố danh mục thủ tục hành chính, niêm yết công khai danh mục thủ
tục hành chính theo quy định, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
đúng hạn, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào hoạt
động của Sở.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Trong quý III năm 2019 Sở KH&CN đã ban hành một số văn bản chỉ đạo,
điều hành công tác cải cách hành chính như sau:
- Công văn số 852/SKHCN-VP ngày 29/7/2019 về việc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ;
- Công văn số 914/SKHCN-VP ngày 13/8/2019 về việc triển khai thực hiện
Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh;
- Công văn số 920/SKHCN-VP ngày 14/8/2019 về việc triển khai thực hiện
các nhiệm vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đã ban hành, Sở
KH&CN đã tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính thông qua việc
lồng ghép trong Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông báo trên hệ
thống quản lý văn bản điều hành của cơ quan, trong các buổi điểm báo đầu giờ,
cuộc họp giao ban…Cập nhật thường xuyên các báo cáo thực hiện công tác cải
cách hành chính, báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và
công tác kiểm soát thủ tục hành chính,… trên Trang thông tin điện tử của Sở
nhằm phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể công chức, người lao động trong cơ
quan được biết và thực hiện các chỉ đạo theo đúng quy định trong thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
Trong quý III năm 2019, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai, hướng dẫn thực
hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau:
- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số
1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề
án văn hóa công vụ;
- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát
triển bền vững;
- Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019 (Luật
số 42/2019/QH14); Luật Đặc xá.
Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL của ngành được
Sở thực hiện đúng quy trình, quy định. Văn bản được ban hành đúng căn cứ
pháp lý; đúng thẩm quyền; nội dung của các văn bản phù hợp với quy định của
pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.
2. Cải cách thủ tục hành chính
Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát thủ tục hành chính của Sở tiếp tục
được đẩy mạnh, việc hướng dẫn và đôn đốc kiểm soát thủ tục hành chính của
đơn vị đầu mối thời gian qua đã có nhiều cố gắng. Công tác kiểm soát thủ tục
hành chính được các phòng, đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện.
Sở tiếp tục duy trì việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận
và giao trả hồ sơ (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) theo cơ chế 1 cửa
theo quy định tại Thông tư 05/2014 của Bộ Tư pháp; tiêp tục duy trì đăng tải thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang Thông tin điện tử
Sở.
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Thủ tục hành chính công khai được chia thành tập theo từng lĩnh vực khác
nhau để đảm bảo sự rõ ràng, thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin của cá nhân,
tổ chức. Ngoài ra, những thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai
đều được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó.
Việc niêm yết các thủ tục hành chính được Sở thực hiện nghiêm túc: Công
khai về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý thực
hiện TTHC… tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân tìm hiểu, thực hiện thủ tục
nhanh chóng.
Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy định.
Việc trang bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa tiếp tục
thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Trong quý III năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 21 hồ sơ
yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; đã giải quyết đúng hạn 19 hồ sơ, 02 hồ sơ
đang trong thời hạn giải quyết. Do đó trong quý III/2019, Sở KH&CN chưa ban
hành văn bản xin lỗi công dân, tổ chức vì giải quyết hồ sơ quá hạn.
(Biểu thống kê kết quả thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân đối với các hồ sơ
quá hạn giải quyết của Sở KH&CN quý III/2019 theo phụ lục đính kèm)
Thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính được
thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.
Cán bộ công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không sách nhiễu, gây
khó khăn, phiền hà, đùn đẩy, tạo sự yên tâm, vui vẻ cho các tổ chức cũng như cá
nhân khi đến liên hệ công tác.
Trong quý III năm 2019 Sở KH&CN chưa nhận được phản ánh, kiến nghị
của cá nhân, tổ chức nào đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Hiện tại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm 7 phòng chuyên môn và 03
đơn vị trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng đang
làm việc tại Sở là 50 biên chế, trong đó công chức 35 người, viên chức 11 người
(không hưởng lương từ ngân sách nhà nước), lao động hợp đồng theo Nghị định
số 68/2000/NĐ-CP là 04 người.
Việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức những năm qua có
nhiều ưu điểm như bố trí công chức, viên chức đúng ngành nghề, phù hợp với
chuyên môn được đào tạo, đem đến hiệu quả cao trong công tác; phát huy được
năng lực, sở trường của công chức, viên chức. Hàng năm Sở đều có kế hoạch rà
soát bố trí công chức đảm bảo cơ cấu, phù hợp năng lực chuyên môn từng vị trí
công tác và thực hiện tốt chính sách luân chuyển, điều động công chức theo quy
định.
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Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia
Lai, việc phân cấp, ủy quyền trong việc quản lý công tác tổ chức cán bộ tại Sở
đã nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, cơ quan được phân cấp, ủy
quyền; việc phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ giúp thời gian giải quyết
công việc nhanh và hiệu quả hơn.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Quý III năm 2019, Sở KH&CN đang thực hiện hồ sơ bổ nhiệm 01 công
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phòng chuyên môn thuộc Sở, 01 viên chức
giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
Công tác quản lý công chức được thực hiện đúng quy định hiện hành. Việc
sử dụng, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối
với công chức, viên chức được Sở thực hiện đúng quy trình, đầy đủ, kịp thời.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Sở
theo quy định.
5. Cải cách tài chính công
Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 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 cơ quan Nhà nước.
Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 05/01/2019
về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Gia Lai. Qua đó triển khai thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ,
quy chế dân chủ, công khai tài chính trong việc quản lý và sử dụng biên chế,
kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan trên tất cả các hoạt động của Sở.
Công tác quản lý tài sản công được thực hiện theo các quy định hiện hành
và quy trình ISO 9001: 2008.
Ngoài ra, 02/02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở hiện hoạt động theo cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện ban hành quy
chế chi tiêu nội bộ theo quy định.
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
Sở tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan và
đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy
mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Luôn duy trì thực hiện tốt phần
mềm hỗ trợ điều hành và quản lý văn bản (100% văn bản đi và văn bản đến đều
được xử lý trên hệ thống này) và áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ
quan bằng hệ thống văn bản điều hành, hộp thư công vụ của đơn vị. Trang thông
tin điện tử của Sở duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; Tổ biên tập Trang
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Thông tin điện tử của Sở thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin hoạt
động của ngành kịp thời, đầy đủ.
6.2. Về áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ
quan hành chính
Quý III năm 2019, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực
hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
năm 2019, Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của khách hàng theo TCVN ISO
9001:2008 năm 2019 của Sở; Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2008 của Sở nhằm đáp ứng mục tiêu chính sách đề ra, bảo đảm
nguyên tắc “nhanh, chính xác, đúng pháp luật”, mang lại hiệu quả cao trong hoạt
động hành chính tại Sở.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo Sở, công
tác cải cách hành chính quý III năm 2019 đã đạt được những kết quả tốt. Việc
triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của
cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đồng thời,
việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng
chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở được phối
hợp chặt chẽ, kịp thời.
Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến rõ nét, tạo được lòng tin
của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tính dân chủ, minh bạch,
trách nhiệm được được công chức, viên chức phát huy rất tốt. Từ đó tạo được
thiện cảm của người dân khi đến tiếp xúc, làm việc với cơ quan công quyền.
Việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
KH&CN giúp cho đơn vị liên quan và người dân có tiếng nói chung trong quá
trình tiếp xúc, tránh phát sinh những thủ tục không đáng có, tiết kiệm thời gian,
chi phí, góp phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao dân trí
cho người dân.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRONG THỜI GIAN ĐẾN
Tiếp tục tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).
Rà soát các thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung, thay thế…, lập hồ sơ
trình UBND tỉnh công bố ban hành.
Xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, phù hợp với nhiệm vụ được giao.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đẩy
mạnh việc sử dụng văn bản điện tử hạn chế sử dụng văn bản giấy trong trao đổi
công việc nhằm đảm bảo vừa tiết kiệm và nhanh chóng.
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Tiếp tục tuyên truyền các quy định mới qua trang thông tin nội bộ của cơ
quan và các hình thức khác phù hợp với thực tế cơ quan.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành
chính quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị Sở Nội vụ tổng
hợp chung./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Lưu Trung Nghĩa
Email:
nghialt.skhcn@gialai.gov.v
n
Cơ quan: Sở Khoa học và
Công nghệ, Tỉnh Gia Lai
Ngày ký: 04.09.2019
16:59:13 +07:00

Lưu Trung Nghĩa

6

