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Hà Nội, ng à yjj tháng năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ 

thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Bộ TRƯỞNG
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Khoa 
học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu ừách nhiệm 

thi hành Quyết định nảy./.Ịt ■

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  £4*3 /QĐ-BKHCN ngày <3-/ / 3  /2017 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày 08/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết 
số 25/NQ-CP). Căn cứ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị 
quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành Chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết với 
những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của 
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các đơn vị trực 
thuộc Bộ xác định rõ nội dung, nhiệm vụ theo trách nhiệm, quyền hạn được giao 
và triển khai thực hiện các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhằm đạt được 
các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ- 
CP, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết khác của Đảng và 
Chính phủ để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

2. Xác định rõ những việc cần làm ngay, những nhiệm vụ thường xuyên và 
những việc theo lộ trình cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với từng 
đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện Nghị quyết so 04-NQ/TW và Nghị 
quyết số 25/NQ-CP.

Việc thực hiện các Nghị quyết nêu trên phải thường xuyên, kiên trì, gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
phẩm chất đạo đức tốt, thực sự tiên phong, gương mẫu.



3. Việc thực hiện Chương trình hành động này là cơ sở để kiểm tra, giám 
sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của các đơn yị trực 
thuộc Bộ.

II. NHỮNG NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÉU

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Bộ Khoa học và Công nghệ triển 
khai thực hiện mạnh mẽ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 
04-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ, của Đảng ủy Bộ tới toàn thể 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ.

b) Đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW vào chương trình, 
kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo tố chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

a) Tăng cường học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triến chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin, kiến thức mới phù 
họp với từng đối tượng, từng đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- 
CT/TW ngày 15/5/201 ố của Bộ Chính trĩ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 
của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, 
cá nhân theo đúng Nghị quyết số 04-NQ/TW, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, 
phân loại công chức, viên chức hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở 
cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các 
biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, trách 
nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu.

c) Chú trọng công tác giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ 
của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; rèn luyện phong cách làm 
việc dân chủ, khoa học, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân, vì lợi ích chung, lợi 
ích tập thể, không vì lợi ích cá nhân; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, 
xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

d) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức 
công vụ, văn hóa ứng xử cho công chức, viên chức và người lao động. Nhận thức 
sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đứng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù 
họp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức và 
người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Rà soát và có biện pháp,
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hình thức xử lý phù họp với những trường họp công chức, viên chức suy thoái, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị phản 
ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” và thông tin kết quả kịp thời cho người dân.

đ) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, 
chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột 
xuất cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng 
công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, những thành quả ừong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Rà soát và hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát và sử dụng có 
hiệu quả vốn và tài sản nhà nước; công khai, minh bạch về kế hoạch hoạt động 
KH&CN hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, 
“duyệt - cấp” đối với các nhiệm vụ KH&CN; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu 
cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện có hiệu quả tiến 
trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị 
quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII

a) Hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể 
để hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN.

b) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các tổ 
chức KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham 
gia nghiên cửu phát triển và đổi mới công nghệ.

c) Xây dựng và triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN, 
thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập; cải cách hành chính, 
tinh giản biên chế gắn với thực hiện cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí

a) Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý về xã hội 
hoá dịch vụ côns trong lĩnh vực KH&CN. Có cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến 
khích xã hội hóa dịch vụ công, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, cơ chế doanh nghiệp và thực hiện cổ phần



hóa; tăng cường vai trò của quản lý nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp tham 
gia cung ứng dịch vụ xã hội hóa trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
sở hữu trí tuệ, thông tin KH&CN, chuyển giao công nghệ và thị trường KH&CN, 
ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong các ngành kinh tế.

b) Hoàn thành việc phê duyệt phương án tự chủ của các tổ chức KH&CN 
công lập thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và cơ chế tự 
chủ đối với các đơn vị sự nghiệp khác theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị 
định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công 
lập trong các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; hoàn thiện hành lang 
pháp lý để đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập 
trên phạm vi cả nước; tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp KH&CN và các tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm.

c) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ 
tục hành chính theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục 
hành chính ừong các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm đơn giản, minh 
bạch; đẩy nhanh việc thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban 
hành hoặc những thay đổi liên quan đến thủ tục hành chính.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế công chức, 
viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết 
định 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, phấn đấu đến năm 2020 giảm 10% 
so với tổng số biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015.

đ) Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn 
vị trực thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công rõ ràng, một 
việc chỉ giao cho một đơn vị thực hiện, các đơn vị khác phối hợp; rà soát, sửa đổi, 
bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 
quan chuyên môn về KH&CN ở địa phương để tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN ở địa phương.

e) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) 
về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp 
luật có liên quan.

6. Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu; hoàn thiện các quy chế phục vụ công tác quản lý, sử dụng cán 
bộ của Bộ
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a) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế đánh giá, phân loại 
hàng năm đối với công chức, viên chức của Bộ làm cơ sở để phục vụ công tác 
quy hoạch, đào tạo, bồi duỡng, bố trí và sử dụng, khen thuởng, kỷ luật; quy chế 
đánh giá, phân loại đối vói các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó đề cao vai trò, 
trách nhiệm của nguời đứng đầu

b) Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức 
danh và quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị trục thuộc Bộ; thục hiện việc lấy 
phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.

c) Thực hiện sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, 
công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu 
về năng lục, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết 
nhiệm kỳ, hét tuổi công tác.

7. Đẩy mạnh thục hiện các quy định về đạo đức cồng vụ, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cuơng.

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ về 
về tăng cuờng kỷ luật, kỷ cuơng và nâng cao đạo đức công vụ: Chỉ thị số 
26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về việc tăng cuờng kỷ luật, kỷ cuơng ữong các cơ 
quan hành chính nhà nuớc các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 
02/8/2007 ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà 
nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 về nâng cao hiệu quả sử dụng 
thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 07/CT- 
TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản 
lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Hàng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức phải có 
bản cam kết và báo cáo kết quả thực hiện cam kết về việc rèn luyện, giữ gìn 
phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”; các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện 
của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 55-QD/TW ngày 19/12/2016 
của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương 
của cán bộ, đảng viên.

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc 
của Bộ; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ 
quan, đơn vị; phân công, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong 
việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ 
đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.
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d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh đối với các tổ 
chức, cá nhân có sai phạm.

đ) Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

8. Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội

a) Thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các 
đon vị và công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và 
doanh nghiệp; có hình thức xử lý kịp thời, phù họp đối với tổ chức, cá nhân có 
chỉ số hài lòng thấp.

b) Thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QD/TW và Quyết định số 218- 
ỌĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

c) Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan theo Kết luận số 120- 
KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện 
Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; bảo đảm 
có sự phối họfp chặt chẽ giữa tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị 
- xã hội trong giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biếu hiện suy thoái, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập 
trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn 
thư vượt cấp, kéo dài.

d) Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo quy định của 
pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 
tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ, báo cáo Bộ trưởng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển 
khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này. Trên cơ sở 
các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động này, căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực 
tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công
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tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; phân công trách nhiệm cụ thể tới từng tố 
chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện; báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 
15/01 hàng năm.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, xử lý. A ÌL

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
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Phụ [ục*

^MựCỤÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
. ì 't r iề n  k h a i  n g h ị  q u y ế t  SÓ 25/NQ-CP NGÀY 08/02/2017 CUA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theọ Quyết định số ĩ) /QĐ-BKHCN ngàyẶẬ thảng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Câng nghệ)

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực 
hỉện/hoàn thành

I. Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW
1 Tố chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghi quyết số 

04-NQ/TW
Các đơn vị trực thuộc Bộ Cấp ủy cùng cấp Hoàn thành trong 

quý 1/2017
2 Xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị để 

thực hiện
Các đơn vị trực thuộc Bộ Hoàn thành trong 

tháng 4/2017
II. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

1 Tăng cường việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng 
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Các đơn vị trực thuộc Bộ Cấp ủy cùng cấp Thực hiện thường 
xuyên

2 Thực hiện nghiêm túc việc kiếm điểm tự phê bình và 
phê bình tập thể, cá nhân theo đứng Nghị quyết số 04- 
NQ/TW, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại 
công chức, viên chức

Các đơn vị trực thuộc Bộ Cấp ủy cùng cấp Hoàn thành trước 
31/12 hàng năm

m . Rà soát và hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm 
soát và sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản nhà 
nước; công khai, minh bạch về kế hoạch hoạt động 
KH&CN hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương

Vụ Tài chính, Vụ Ke hoạch 
- Tổng họp

Các Vụ: Pháp chế, CNN, XHTN, 
Công nghệ cao, Địa phương, Thanh 
tra Bộ, Văn phòng các chương trình 
KH&CN quốc gia, Văn phòng các 
chương trình trọng điểm cấp nhà 

nước, Văn phòng chương trình nông 
thôn- miền núi

Thực hiện thường 
xuyên

IV Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nên kỉnh tê
1 Hoàn thiện hành lang pháp lý và tố chức thực hiện các 

giải pháp cụ thể để hình thành và phát triển hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN

Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ

Thực hiện thường 
xuyên

2 Đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyến giao công nghệ 
trong các tổ chức KH&CN, khuyến khích doanh

Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ

Vụ Đánh giá, Thẩm định và giám 
định công nghệ, Cục Phát triển thị

Thực hiện thường 
xuyên BL



nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên 
cứu phát triển và đổi mởi công nghệ.

trường và doanh nghiệp KH&CN, 
Cục SHTT

3 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ứng dụng chuyển giao các 
tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số

Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ

Văn phòng Chương trình nông thôn 
miền núi, Vụ Phát triển KH&CN địa 

phương

Thực hiện thường 
xuyên

4 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ

Cục Sở hữu ừí tuệ Tổng cục TĐC, Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN, 
Cục Công tác phía Nam, Vụ Phát 

triển KH&CN địa phương

Thực hiện thường 
xuyên

5 Xây dựng và ừiển khai các giải pháp để góp phần cải 
thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia

Viện Chiến lược và Chính 
sách KH&CN

Tổng cục TĐC, Cục SHTT, Cục 
Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp KH&CN, Vụ KH-TH, Văn 
phòng Bộ

Thực hiện thường 
xuyên

V Tiếp tuc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong 1 
KH&CN công lập; đẩy mạnh cải cách hành chính, til 
chống lãng phí

ĩnh vực KH&CN, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
ih giản biên chế gắn với thực hiện cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm,

1 Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích xã 
hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN

Vụ Tài chính Vụ Pháp chế, Vụ TCCB, Tổng cục 
TĐC, Cục SHTT, Cục Thông tin 

KH&CN quốc gia, Cục NLNT, Cục 
ATBXHN

Thực hiện thường 
xuyên

2 Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 
nghiệp thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, 
Vụ KH-TH, Vụ Tài chinh '

Hoàn thành ữong 
năm 2017

3 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đánh 
giá, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy 
định; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục 
hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung 
tâm Tin học...

Thực hiện thường 
xuyên

4 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tinh giản biên 
chế

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện hàng 
năm

5 Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ Hoàn thành trong 
năm 2017

6 Rà soát, sửa đôi, bô sung quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên 
môn về KH&CN ở địa phương

Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế, Vụ Địa phương Hoàn thành trước 
quý I năm 2018

7 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về thực Thanh tra Bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện thường
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hành tiết kiệm, chống lãng phí xuyên
VI Hoàn thiện các quy chế phục vụ công tác quản lý, sử dụng cán bộ của Bộ
1 Xây dựng quy chê đánh giá, phân loại các đcm vị, công 

chức, viên chức của Bộ
Vụ Tố chức cán bộ Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua -  Khen 

thưởng, Văn phòng Bộ
Hoàn thành trong 
quý III năm 2017

2 Xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuấn chức danh 
và quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đon vị trực thuộc 
Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Hoàn thành trong 
năm 2018

VII Đấy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương
1 Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và 
nâng cao đạo đức công vụ

Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện thường 
xuyên

2 Rà soát, sửa đối, bố sung Quy chế làm việc của Bộ Văn phòng Bộ Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, 
Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

Hoàn thành trong 
Quý II năm 2017

3 Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc 
của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ Hoàn thành trong 
Quý I năm 2018

4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để 
nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh đối với các tổ 
chức, cá nhân có sai phạm.

Thanh tra Bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện thường 
xuyên

5 Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu 
nhập theo quy định.

Vụ Tố chức cán bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện hàng 
năm

VIII Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thế chính trị - xã hí)ỉ
1 Thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của 

người dân đối với các đơn vị và công chức, viên chức 
trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh 
nghiệp; có hình thức xử lý kịp thời, phù hợp đối với tổ 
chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

Tổng cục TĐC, Cục 
SHTT, Văn phòng Đăng ký 
hoạt động KH&CN, Văn 

phòng công nhận

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - 
Khen thưởng

Thực hiện thường 
xuyên

2 Thực hiện quy chê dân chủ trong cơ quan Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện thường 
xuyên

3 Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ tiếp dân theo 
quy định của pháp luật hiện hành

Thanh tra Bộ Thực hiện thường 
xuyên
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