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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh trạng cấp tỉnh giai đoạn 20212025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Công văn số 2550/SKHĐT-XTĐT ngày 07/12/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị
quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở
Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU đối
với lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Thực hiện Kế hoạch hành động số 3301/KH-UBND ngày 05/10/2021 về
việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh Điện Biên về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030. Ngay từ đầu năm 2021, ngành đã tổ chức triển khai các
nhiệm vụ cụ thể để thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục
hành chính. Đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực
hiện tốt các nội dung chương trình, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; duy trì các
tiêu chí cải cách hành chính. Đồng thời, phát động công tác thi đua khen thưởng
gắn với thực hiện CCHC.
Để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc, Sở
đã cập nhật thường xuyên TTHC các lĩnh vực của ngành, niêm yết danh mục
TTHC tại trụ sở, trên Website của Sở: skhcndienbien.gov.vn. 100% phòng, đơn
vị, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng phần mềm trong quy
trình xử lý văn bản đến, đi. Tổng hợp mọi ý kiến tham gia góp ý của các cơ
quan, đơn vị, nhân dân qua Văn phòng Sở. Duy trì, cải tiến, xây dựng quy trình
nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 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 cơ quan.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021
2.1. Về triển khai Kế hoạch cải cách hành chính
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Chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các
TTHC không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực
hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện
TTHC.
Tiến hành rà soát đánh giá 05 thủ tục, không có thủ tục nào cần kiến nghị
sửa đổi, bổ sung. Qua rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vẫn
đảm bảo 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 TTHC; trình tự, cách thức, hồ sơ,
thời hạn, đối tượng thực hiện TTHC được quy định rõ ràng cụ thể, phù hợp với
điều kiện giải quyết TTHC và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá
nhân.
2.2. Công bố, công khai thủ tục hành chính
Niêm yết công khai 61/61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên trên
trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra
cứu, tìm hiểu. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ
công của tỉnh và cổng thông tin điện tử của Sở.
2.3. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC
Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông/tổng số
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là: 61/61 TTHC; số TTHC được
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là: 34/61 TTHC.
Năm 2021 tiếp nhận và giải quyết 19 hồ sơ TTHC (08 TTHC theo hình
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa,
một cửa liên thông: 11 TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ
3,4). 19/19 TTHC đều tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo và
trước hạn.
2.4. Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của
ngành
2.4.1. Tham mưu với vai trò là cơ quan đầu mối cải cách hành chính
Tự chấm điểm, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm xác định
Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020 đối với tiêu chí do ngành phụ trách; thẩm định
chỉ số CCHC cấp Sở, cấp huyện năm 2020 lĩnh vực ngành phụ trách; xây dựng
định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đối với lĩnh
vực do ngành phụ trách.
Xây dựng 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; Rà soát, xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2021
– 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Thẩm định quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các 10 Sở, ngành.
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2.4.2. Nội dung triển khai ISO trên địa bàn tỉnh
Tham mưu 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.
Tổ chức triển khai thực hiện 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: chủ trì kiểm tra tại trụ sở 02 đơn vị là Chi cục Bảo vệ thực vật
và Chi cục Thú y. Bố trí 03 công chức đủ điểu kiện tham gia Đoàn kiểm tra
công tác CCHC theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của
UBND tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm tra đối với 09 sở, ngành và 05 UBND cấp
huyện. Tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo
quy định.
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” năm
2021.
2.4.3. Các nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc lĩnh vực KHCN
Phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa triển khai dự án “Quản lý và phát
triển chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” cho sản phẩm gạo của tỉnh Điện Biên” thông
qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và dự án đã được nghiệm thu ngày
29/6/2021.
Trình UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN ban hành Quyết định 1984/QĐBKHCN ngày 27/7/2021 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đặt
hàng thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022,
trong đó có nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho “cà phê
Mường Ẳng” và “chè shan tuyết Tủa Chùa” của tỉnh Điện Biên.
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá lưu thông, bảo vệ và phát triển các sản
phẩm của mình. Trong năm đã hướng dẫn 08 cơ sở đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
toàn tỉnh Điện Biên có 16 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở
hữu trí tuệ, trong đó có 03 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp; năm 2021
không có phát minh sáng chế nộp đơn đăng ký và bằng độc quyền sáng chế.
Thực hiện xây dựng đề án “Triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Hiện đang trong giai đoạn xin ý kiến tham
gia của các sở, ban, ngành và tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.
Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động đo lường nhằm 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 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa
bàn tỉnh Điện Biên; Phối hợp với Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng tổ chức 01 hội nghị tập huấn “Tổng quan về Đề án 996 và
hoạt động đo lường” tại doanh nghiệp.
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Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 150/TB-SKHCN
ngày 22/02/2021 V/v thông báo Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng
Quốc gia tỉnh Điện Biên gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,
năm 2021 không có đơn vị đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.
Triển khai Kế hoạch số 4632/KH-UBND của UBND tỉnh ngày
15/12/2020, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Điện Biên; Ban hành văn bản gửi UBND các
huyện, thị xã, thành phố đề nghị rà soát, thống kê, đăng ký nhu cầu sử dụng tem
truy xuất nguồn gốc đối với cây đào, cây mai. Phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức Hướng dẫn, đào tạo online về triển khai áp dụng Truy xuất nguồn
gốc cây đào, cây mai đối với công chức, cán bộ làm đầu mối phối hợp triển khai
cấp huyên, cấp xã.
Tham mưu ban hành Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 10/6/2021 của
UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030.
Phối hợp với Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia cập nhật dữ liệu các cơ
sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 75 Công ty
Cổ phần, Công ty TNHH, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2018-2021.
Tham gia thành viên tổ giúp việc OCOP tỉnh chấm điểm các sản phẩm
tham gia OCOP năm 2021.
3. Một số tồn tại, hạn chế:
Trong năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy,
ngành không tổ chức được 04 lớp tập huấn gồm: Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhân lực thuộc tổ chức trung gian của thị trường
khoa học công nghệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng và phát triển
thương hiệu cho các sản phẩm OCOP; Khai thác thông tin sở hữu công nghiệp
phục vụ hoạt động nghiên cứu triển khai và sản xuất kinh doanh.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU đối với lĩnh
vực khoa học và công nghệ, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
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