
Phụ lục 

PHÂN CÔNG CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Đính kèm Kế hoạch số       /KH-SKHCN, ngày       /01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

 

Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Phòng, đơn vị  

chủ trì 

Phòng, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Cải cách thể 

chế 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

theo Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 
Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Theo quy 

định của tỉnh 

Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (khi có phát sinh) 

Lập đề nghị xây dựng 

văn bản quy phạm 

pháp luật 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực KH&CN 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 
Thanh tra Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 

Cải cách thủ 

tục hành 

chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ theo văn bản quy 

phạm pháp luật của Trung ương và địa 

phương 

Tờ trình trình công bố 

Quyết định kèm dự 

thảo Quyết định 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 

Cải cách 

tổ chức  

bộ máy 

Kiện toàn công tác đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ 

chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt 

Đề án VTVL 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Theo lộ trình 

của UBND 

tỉnh  

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đánh giá 

đối với các nhiệm vụ quản lý phân cấp 

về hoạt động KH&CN đối với cấp 

huyện năm 2022. 

 

Kế hoạch kiểm tra, 

khảo sát KH&CN địa 

phương năm 2022. 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Trong Quý I 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Phòng, đơn vị  

chủ trì 

Phòng, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Cải cách 

công vụ 

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 

của tỉnh 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 

Tiếp tục triển khai đánh giá và phân 

loại công chức, viên chức, nhân viên 

theo quy định. 

Báo cáo kết quả  Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Tháng 12/ 

2022 

Cải cách tài 

chính công 

Tổ chức thực hiện các chính sách về thu 

nhập, tiền lương, tiền công, chính sách 

an sinh xã hội tại Sở 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Văn phòng Sở, Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, 

Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN 

Các phòng thuộc Sở 
Trong năm 

2022 

Quản lý sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm 

kinh phí tự chủ được giao 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Văn phòng Sở, Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, 

Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN 

Các phòng thuộc Sở 
Trong năm 

2022 

Hiện đại hóa 

nền hành 

chính nhà 

nước 

Ban hành và triển khai Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2022 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện (lồng ghép Báo 

cáo cải cách hành 

chính) 

Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 
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Nhiệm vụ 

chung 
Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Phòng, đơn vị  

chủ trì 

Phòng, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Tiếp tục thực hiện việc cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

Báo cáo kết quả thực 

hiện 

Phòng Nghiệp vụ, 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng 

 

Văn phòng Sở 
Trong năm 

2022 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015tại các cơ quan, đơn vị 

định kỳ 01 lần/năm 

- Kế hoạch kiểm tra 

của UBND tỉnh. 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện. 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng,  

 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

Công tác chỉ 

đạo điều 

hành 

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả  
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

- Tháng 

01/2022 

- Tháng 

12/2022 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2022 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện (lồng ghép Báo 

cáo cải cách hành 

chính) 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

- Tháng 

01/2022 

- Tháng 

12/2022 

Kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành 

chính của cơ quan 

- Kế hoạch 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện  

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong năm 

2022 

Cử công chức tham gia tập huấn kỹ 

năng dành cho công chức thực hiện cải 

cách hành chính  

Cử công chức tham dự 

Văn phòng Sở,Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, 

Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN 

 
Trong năm 

2022 
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