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KẾT LUẬN 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức 

nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

 văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Quyết định số 738/QĐ-SNV ngày 23/6/2021 của Giám đốc Sở Nội 

vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực biên 

chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ, hợp đồng lao động; công tác thi đua, 

khen thưởng, văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/12/2020;  

Xét Báo cáo Kết quả thanh tra số 91/BC-ĐTT ngày 22/7/2021 của Đoàn 

Thanh tra Sở Nội vụ, ý kiến giải trình của Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc 

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

HIỆN TẠI CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Về cơ cấu tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ và có Giám đốc và 03 Phó 

Giám đốc, 06 phòng, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước gồm: 

Văn phòng, Thanh Tra, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học,  

Phòng Quản lý Công nghệ, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và 

02 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được UBND 

tỉnh phê duyệt và theo phân cấp quản lý của Sở.  

Tính đến ngày 31/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ được giao 60 biên chế, 

hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, trong đó: 34 biên chế công chức; 21 

biên chế viên chức và 05 hợp đồng theo Nghị định 161. Sở đã thực hiện 58 biên 

chế, hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, trong đó: 32 biên chế công 

chức; 21 biên chế viên chức và 05 hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Căn cứ pháp lý 

Sở Khoa học và Công nghệ đã sử dụng các văn bản pháp luật làm căn cứ 

pháp lý, gồm: Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 

2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời áp dụng các văn bản quy phạm 

pháp luật được sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý ngành tổ chức 

nhà nước, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 

ngày 31/12/2020 gồm các văn bản pháp luật của nhà nước, Tỉnh ủy Thái Nguyên, 

UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ. 
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Tuy nhiên, tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, chưa có văn bản 

triển khai, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở (quy định tại 

Điều 6, Quyết định số 276/QĐ-KHCN ngày 01/10/2018, quy định phân công, phân 

cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

của Sở Khoa học và Công nghệ). 

2. Về quản lý biên chế  

* Năm 2018 

- UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ 36 biên chế công chức hành 

chính, 22 biên chế sự nghiệp khác và 6 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (Tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND 

tỉnh). 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã phân bổ 36 biên chế công chức hành chính, 

22 biên chế sự nghiệp khác và 6 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (Quyết định số 05/QĐ-KHCN ngày 16/01/2018 của Sở Khoa học 

và Công nghệ). 

- Năm 2018: Sở đã sử dụng 35 biên chế công chức hành chính, 17 biên chế sự 

nghiệp và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

* Năm 2019:  

- UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 35 biên chế công chức 

hành chính, 22 biên chế sự nghiệp khác và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (Tại Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh). 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã phân bổ 35 biên chế công chức hành chính, 

22 biên chế sự nghiệp khác và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2019 Sở Khoa học và 

Công nghệ). 

- Năm 2019: Sở đã sử dụng 32 biên chế công chức hành chính, 18 biên chế sự 

nghiệp và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

* Năm 2020:  

- UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 34 biên chế công chức 

hành chính, 22 biên chế sự nghiệp khác và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (Tại Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND 

tỉnh). 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã phân bổ 34 biên chế công chức hành chính, 

22 biên chế sự nghiệp khác và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (tại Quyết định số 07/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ). 

- Năm 2020: Sở đã sử dụng 32 biên chế công chức hành chính, 22 biên chế sự 

nghiệp và 05 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

Qua số liệu trên cho thấy, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc phân 

bổ, sử dụng biên chế đúng quy định. 

3. Về xây dựng Đề án vị trí việc làm  

UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 

về việc phê duyệt cơ cấu vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ. Căn cứ 
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Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được phê duyệt 

35 vị trí việc làm, cụ thể: 12 vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều 

hành, 10 vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ, 13 vị trí gắn với công việc 

hỗ trợ phục vụ và Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê 

duyệt cơ cấu vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở được phê duyệt 29 vị trí việc làm, cụ thể: 08 vị trí việc làm 

gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều hành, 15 vị trí việc làm gắn với hoạt động 

nghề nghiệp, 06 vị trí gắn với công việc hỗ trợ phục vụ. 

4. Về tinh giản biên chế 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 

2015 - 2021 Đề án số 02/ĐA-KHCN ngày 19/9/2016, trong đó hàng năm giảm 

trung bình 2,5% biên chế ở mỗi cơ quan, đơn vị và được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định 2582/QĐ-UBND ngày 05/10/2016.  

- Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 

được 01 người nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/112014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và 09 người thực hiện 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cụ 

thể: năm 2018: 02 công chức, năm 2019: 05 viên chức, năm 2020: 02 công chức và 

01 hợp đồng theo Nghị định 68). 

5. Về tuyển dụng 

- Tuyển dụng viên chức: Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, trong đó: 

+ Năm 2019: Chỉ tiêu cần tuyển: 04 chỉ tiêu; Số lượng người đăng ký dự 

tuyển: 04 người; Số lượng trúng tuyển: 04 viên chức; 

+ Năm 2020: Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu; Số lượng người đăng ký dự 

tuyển: 03 người; Số lượng trúng tuyển: 03 viên chức. 

Qua kiểm tra hồ sơ công việc cho thấy: Công tác tuyển dụng viên chức bằng 

hình thức xét tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ cơ bản đã thực hiện đúng quy 

định, tuy nhiên việc ban hành Quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội 

đồng tuyển dụng, chưa đúng thẩm quyền, cụ thể: Hội đồng tuyển dụng (được Giám 

đốc Sở thành lập, là tổ chức kiêm nghiệm), ban hành các Quyết định thành lập các 

Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng tại Quyết định số 297/QĐ-SKHCN, ngày 

29/11/2019, Quyết định số 304/QĐ-SKHCN, Quyết định số 305/SKHCN, ngày 

05/12/2019, Quyết định số 308/QĐ-SKHCN ngày 06/12/2019, do Chánh văn 

phòng đề nghị, Phó giám đốc Sở ký ban hành Quyết định; Việc sắp xếp hồ sơ công 

việc liên quan kỳ tuyển dụng chưa hợp lý, còn để các văn bản lộn xộn, còn nhiều 

văn bản trùng lặp, chưa đảm bảo việc lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu 

trữ.  

- Tuyển dụng công chức: Hình thức tuyển dụng: tuyển dụng công chức 

không qua thi tuyển  

+ Năm 2020: thực hiện 02 kỳ tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (mỗi kỳ 01 chỉ tiêu); 

Số lượng người đăng ký dự tuyển: 02 người (mỗi đợi 01 người đăng ký); Số lượng 

trúng tuyển: 02 công chức. 

Qua kiểm tra 02 hồ sơ, tài liệu của 02 kỳ tuyển dụng công chức không qua 

thi tuyển do Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo cho thấy: Việc tiếp nhận công 
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chức không qua thi tuyển được Sở Khoa học và Công nghệ cơ bản thực hiện theo 

quy định,  tuy nhiên việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan kỳ tuyển dụng còn chưa 

được sắp xếp khoa học. 

 6. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ) 

 Trong giai đoạn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện bổ 

nhiệm 9 người, trong đó có 04 Trưởng phòng, 02 Phó phòng thuộc Sở, 03 Trưởng 

phòng đơn vị trực thuộc Sở. Về cơ bản, Sở Khoa học và Công nghệ chấp hành quy 

định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tuy 

nhiên còn một số tồn tại sau: 

 - Một số hồ sơ bổ nhiệm thiếu Bản kê khai tài sản, sơ yếu lý lịch hoặc thiếu 

thời gian xác nhận, có hồ sơ thiếu nhận xét của Chi bộ nơi cư trú, thiếu giấy khám 

sức khỏe, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Bằng tốt nghiệp chính trị. 

 - Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm: Thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. 

7. Về thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó 

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu 

Phòng chuyên môn của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo quy 

định.  

8. Về quản lý hồ sơ công chức, viên chức 

- Số hồ sơ công chức: 31 bộ/35 công chức hiện có (04 hồ sơ gốc là công chức 

lãnh đạo thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 

- Số hồ sơ viên chức: 20 bộ/ 21 viên chức hiện có (01 bộ gốc Giám đốc Trung 

tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ, do Sở Nội vụ lưu, quản lý). 

Việc thực hiện lập hồ sơ, việc bổ sung hồ sơ, chuyển giao, tiếp nhận, sử dụng 

hồ sơ, việc bảo mật hồ sơ và chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức, 

viên chức đã cơ bản thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-

BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và 

quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ 

Nội vụ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 

17/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ 

Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; 

Tuy nhiên chưa lập các loại sổ về việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức: 

đăng ký hồ sơ; sổ giao nhận hồ sơ; sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ theo đúng 

quy định tại các Thông tư nêu trên. Hồ sơ gốc của một số công chức, viên chức 

chưa đầy đủ thành phần, thiếu quyển lý lịch hoặc nhận xét đánh giá hằng năm của 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa có, chưa ký đóng dấu theo quy định. 

9. Việc hợp đồng lao động 

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ được giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc sử dụng hợp đồng lao 
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động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ theo đúng quy định. 

10. Về văn thư, lưu trữ 

* Về tổ chức, biên chế văn thư, lưu trữ 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã bố trí 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác 

văn thư, lưu trữ, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ bố trí 01 viên chức 

kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ. 

- Hàng năm, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tham gia đầy 

đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ do Sở Nội vụ tổ chức  

* Quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn số 

1233/UBND-NC ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP, Công văn số 750/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2020 của 

Sở Nội vụ về hướng dẫn một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP. 

Từ năm 2018-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ, Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ; thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về 

công tác văn thư, lưu trữ.  

* Thực hiện các nghiệp vụ công tác văn thư 

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện trên sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến và trên Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành cơ bản đúng quy định.  

- Công chức, viên chức cơ bản đã triển khai thực hiện việc lập hồ sơ sơ bộ 

đối với hồ sơ công việc giấy. 

- Thực hiện tốt theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. 

Tuy nhiên, qua thanh cho thấy một số văn bản ban hành năm 2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ còn sai sót về thể 

thức và kỹ thuật trình bày như: vị trí đánh số trang; viện dẫn các căn cứ ban hành văn 

bản đối với loại Quyết định còn sử dụng kiểu chữ đứng; Tờ trình, Kế hoạch phần nội 

dung văn bản khi viện dẫn các căn cứ sử dụng kiểu chữ in nghiêng; Báo cáo gửi cơ 

quan cấp trên thiếu phần nơi nhận “Kính gửi”; Tập lưu văn bản đi chưa được sắp xếp 

khoa học; Danh mục hồ sơ ban hành chưa đảm bảo đúng quy định; công chức, viên 

chức chưa thực hiện lập hồ sơ công việc giấy và hồ sơ điện tử theo đúng yêu cầu, 

quy trình. 

* Thực hiện các nghiệp vụ công tác lưu trữ 

Tổng số hồ sơ, tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ cơ quan là khoảng 35 mét 

giá, trong đó có 33 mét giá, 1348 hồ sơ đã được chỉnh lý khoa học, có 1160 hồ sơ 

có thời hạn bảo quản lâu dài, 188 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn = 27 mét 

giá (thời gian của tài liệu từ năm 1997 đến 2010); năm 2019, 2020 thu thập, bổ 

sung vào Lưu trữ cơ quan là 3,4 mét giá; tổng số tài liệu tồn đọng chưa chỉnh lý 

đang để ở các phòng chuyên môn là 100 mét giá. 
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Kho Lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ có diện tích 15m
2
, bố trí một số 

trang thiết bị bảo quản tài liệu như: giá, tủ, hộp, cặp đựng tài liệu. 

Việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ được thực hiện đúng quy định. 

Qua thanh tra cũng phát hiện một số sai sót:  

+ Tài liệu của các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa 

học và Công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm 

Kỹ thuật đo lường chất lượng) sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa được chỉnh 

lý khoa học. 

+ Tài liệu trùng thừa sau khi chỉnh lý đang để ở Kho lưu trữ cơ quan của Sở 

Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện các quy trình tiêu hủy. 

+ Kho lưu trữ còn nhỏ hẹp, thiếu một số trang thiết bị bảo quản an toàn tài 

liệu như điều hòa, quạt thông gió… 

* Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về công tác văn 

thư, lưu trữ theo quy định. 

* Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ 

Việc tiếp nhận văn bản điện tử cơ bản được thực hiện tốt; việc phát hành văn 

bản đi chủ yếu số hóa từ văn bản giấy. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển khoa học và 

công nghệ chưa được sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành của tỉnh;việc xử lý công văn đến trên Hệ thống chưa 

đảm bảo đúng quy trình; văn bản phát hành chủ yếu số hóa từ văn bản giấy, chưa 

thực hiện tốt việc ký số văn bản đi trên Hệ thống. 

11. Về thi đua, khen thưởng  

* Công tác tổ chức phong trào thi đua. 

Trong giai đoạn thanh tra, cơ sở pháp lý được áp dụng trong thực hiện các quy 

định về thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ; 01 đơn vị thuộc Sở cơ 

bản phù hợp với các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Trong 3 năm  2018, 2019, 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động thực 

hiện triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tổ chức các 

phong trào thi đua thường xuyên theo quy định tại Điều 16 Luật Thi đua, Khen 

thưởng; Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Điều 3 Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc tổ chức thi đua theo cụm, 

khối như: xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua, tổ chức đăng ký thi đua; xây dựng 

báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước; công tác khen thưởng theo 

quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các khối thi đua do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập. 

Tổ chức xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua như: “Thực hiện 

cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020; “Thái Nguyên chung 

sức xây dựng nông thôn mới”; “ “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không 

để ai bị bỏ lại phía sau”…  

Lãnh đạo Sở đã quan tâm, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác xây dựng và ban hành 



7 
 

 

các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Sở cơ bản phù hợp 

với quy định. 

* Việc thực hiện chính sách khen thưởng. 

- Thực hiện đúng nguyên tắc khen thưởng theo quy định của Luật, Thông tư, 

Nghị định và quy định của tỉnh về tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định điểm b khoản 3 

Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; tại Điều 9, 10, 12 Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Có quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng 

kiến của đơn vị 

- Hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định tại Điều 20 quyết định số 11/2018/QĐ-

UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, gồm: Có biên bản 

họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị; báo cáo thành tích của 

tập thể, cá nhân được khen thưởng; Tờ trình khen thưởng đến cấp trình khen. 

- Việc tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ 

chức vào Hội nghị cán bộ công chức của đơn vị. 

* Việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật 

của nhà nước; công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.  

- Đơn vị đã triển khai, tuyên truyền và cập nhật thực hiện các văn bản pháp 

luật cấp trên, trọng tâm là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư 08/2017/TT-

BNV; Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, 

khen thưởng được đơn vị quan tâm cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng công tác thi 

đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng do 

Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh hướng dẫn đối với cụm, khối thi đua của tỉnh. 

- Không có khiếu nại, tố cáo về lĩnh thi đua, khen thưởng tại đơn vị. 

* Công tác khác: 

- Việc lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; mức tiền thưởng 

kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo đúng quy định 

tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 

- Việc sử dụng mẫu hiện vật theo đúng quy định tại Nghị định số 

95/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. 

- Công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng đúng quy định 

- Công tác triển khai, sử dụng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen 

thưởng được triển khai tại đơn vị. 

III. KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được. 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về các nội dung thanh tra, kiểm tra 

trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ thực hiện tốt ở một số nội dung sau: 

- Giao và sử dụng đúng, đủ số lượng biên chế công chức và số lượng người trong 

đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. 

- Thực hiện tốt quản lý hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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- Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Đề án được phê duyệt. 

- Đã thực hiện đúng quy định về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Chưa có văn bản triển khai, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc Sở (quy định tại Điều 6, Quyết định số 276/QĐ-KHCN ngày 01/10/2018 của 

Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Về tuyển dụng: Ban hành Quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội 

đồng tuyển dụng chưa đúng thẩm quyền; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan kỳ 

tuyển dụng chưa đảm bảo việc lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

 - Về công tác bổ nhiệm: Một số hồ sơ bổ nhiệm còn chưa đủ về số lượng, 

chủng loại và nội dung theo yêu cầu. 

- Về quản lý hồ sơ công chức, viên chức: chưa lập các loại sổ về việc quản lý 

hồ sơ công chức, viên chức: đăng ký hồ sơ; sổ giao nhận hồ sơ; sổ theo dõi, khai 

thác, sử dụng hồ sơ theo đúng quy định. Hồ sơ gốc của một số công chức, viên 

chức chưa đầy đủ thành phần, thiếu quyển lý lịch hoặc nhận xét đánh giá hằng năm 

của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa có, chưa ký đóng dấu theo quy định. 

- Về văn thư, lưu trữ: 

+ Một số văn bản ban hành năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung 

tâm Phát triển khoa học và công nghệ còn sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày, tập 

lưu văn bản đi chưa được sắp xếp khoa học. 

+ Danh mục hồ sơ ban hành chưa đảm bảo đúng quy định; công chức, viên 

chức chưa thực hiện lập hồ sơ công việc giấy và hồ sơ điện tử theo đúng yêu cầu, 

quy trình. 

+ Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ chưa được sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản đi, đến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. 

+ Tài liệu của các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa 

học và Công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm 

Kỹ thuật đo lường chất lượng) sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa được chỉnh 

lý khoa học. 

+ Tài liệu trùng thừa sau khi chỉnh lý đang để ở Kho lưu trữ cơ quan của Sở 

Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện các quy trình tiêu hủy. 

+ Kho lưu trữ còn nhỏ hẹp, thiếu một số trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu 

như điều hòa, quạt thông gió… 

+ Sở Khoa học và Công nghệ xử lý công văn đến trên Hệ thống chưa đảm bảo 

đúng quy trình; văn bản phát hành chủ yếu số hóa từ văn bản giấy, chưa thực hiện 

tốt việc ký số văn bản đi trên Hệ thống. 

- Về thi đua, khen thưởng (TĐKT): 

Hồ sơ khen thưởng năm 2018, 2019 của Sở không lưu trữ các báo cáo của tập 

thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 
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V. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở 

Nội vụ kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực hiện khắc 

phục kịp thời các nội dung sau: 

1. Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đối với trường hợp bổ nhiệm giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy định. 

2. Thực hiện việc quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển 

dụng theo đúng quy định của pháp luật; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan kỳ tuyển 

dụng công chức, viên chức đúng quy định của pháp luật về lưu trữ; Thực hiện lập 

hồ sơ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức được tuyển dụng đảm bảo đúng quy 

định. 

3. Chỉ đạo rà soát bổ sung hồ sơ, chuyển giao, tiếp nhận, lập các loại sổ về 

việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức: đăng ký hồ sơ; sổ giao nhận hồ sơ; sổ 

theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-

BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 

01/6/2019 của Bộ Nội vụ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ 

sơ viên chức; 

4. Thực hiện đúng quy định việc lưu trữ các báo cáo của tập thể, cá nhân đề 

nghị khen thưởng; tăng cường kiểm tra về công tác TĐKT; thường xuyên tổ chức 

tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về TĐKT cho đội ngũ làm công 

tác TĐKT. 

5. Tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Trung ương, UBND tỉnh 

về công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là những điểm mới của Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn 

thư, lưu trữ. 

- Tăng cường chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc lập hồ 

sơ công việc giấy, hồ sơ công việc điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, 

thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định. 

- Kiểm soát chặt chẽ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi ban hành, 

đảm bảo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đúng quy định; sắp xếp văn bản lưu 

tại văn thư khoa học; khắc mẫu dấu „„Đến” theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP; văn bản đi, văn bản đến được đăng ký bằng Hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành phải được in ra giấy đầy đủ các trường 

thông tin theo mẫu Sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến, đóng sổ để quản lý theo 

năm công tác. Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ thực hiện đúng quy 

trình đăng ký, chuyển giao Công văn đến.  

- Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ ban hành Quy chế văn thư, lưu 

trữ theo quy định. 

- Có kế hoạch chỉnh lý khoa học tài liệu của các đơn vị sự nghiệp sau khi sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy; giao nộp tài liệu đã đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; 

tiêu hủy tài liệu trùng thừa theo quy định của pháp luật. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, 

đảm bảo thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng Hệ thống phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; ban hành văn bản đi của cơ quan thực 

hiện nghiêm túc việc ký số đối với những văn bản quy định văn bản không gửi 

kèm văn bản giấy (Công văn số 536/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy); lập hồ sơ điện 

tử theo đúng quy trình. 

6. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những hạn 

chế, tồn tại nêu trong Kết luận Thanh tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục 

kịp thời. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý công tác tổ chức nhà nước, công tác TĐKT, văn thư, lưu trữ trong các cơ 

quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn từ ngày 

01/01/2018 đến ngày 31/12/2020; đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực 

hiện các kiến nghị nêu trên và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

30/9/2021./. 
 
Nơi nhận:    
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TT.Liênhth                                                                                                                                                             

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lực 
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